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PRAEFATIO. 

Postquam anno superiore prodiit Iosephi uolumen IV, nunc ac- 
cedit uolumen III, in quo libri XI—XV insunt. quibus ea praemitto, 
quae de codicibus aliisque subsidiis dicenda sunt, quibus in libris 
XI—XX et uita edendis usus sum. nam cum hi libri una traditi 
sint, communi praefatione, quae et ad tertium et ad quartum uolumen 

pertineat, comprehendendi sunt. 
Àc primum codices ceteraque editionis instrumenta enumerabo 

hisce: 
1. P — codex Palatinus gr. nr. 14 bibliothecae Vaticanae!) sae- 

eulo IX uel X scriptus, in quo olim libri XI—XX cum uita 
inerant. folia sunt 375, paginae binas habent columnas uer- 
suum plerumque uicenorum septenorum raro uicenorum octo- 
norum. incipit nune XI.$ 9 p. 5, 22 a uerbis ζομένας χατὰ 
τὸ παλαιὸν, desinit uit. ὃ 427 p. 389, 8 χατωχυῖαν. sed praeter 
fol. primum et ultimum exciderunt alia: inter fol. 6 et 7 unum 
ab p. 16, 5 (8 61) (οἰκο) δομίαν τοῦ ἱεροῦ — p. 17, 20 (8 71) 
γένος εἶχον, unum post fol. 22 p. 45, 4 (214) (é&zryyet) | λατο 
μυριάδας — 46,18 (222) πάντες, unum post fol. 27 p. 55,8 
(268) (xo) λάσαντος — 56,22 (276) ὄψεις. deinde interiit 

liber XVIII totus praeter argumenta et libri XIX et XX. uita 
extat praeter finem et folium unum excisum post fol. 369 
(p.382, 20 δὲ πολλοὶ — 383,30 αὐτοῦ τὴν uo|(x9roíar). 

praeterea in uita unum folium loco motum est; nam quod 
nune est fol. 371 inter 361 et 362 olim extitit. in uita folio- 
rum duodecim 358—361, 371, 362, 363, 365—369 columnae 
externae excisa est pars superior; deleta postea restituit 

1) uide bibliotheca apostolica Vaticana. codices manuscripti Palatini graeci. 

ed. Stevenson senior p. 8. 
a* 



IV Praefatio. 

man. 2 saec. fere XII haee: fol. 3587 p. 365, 21 οἱ περὶ 
τὸν ἰωνάϑην — 25 πολέμου χρατάρ (S 261s8q); fol 358" 
p. 366, 1 εὐτρεπίζεσϑαι — ὅ ταύτας (8 266 sq); fol. 359" 
p. 367,1 (καὶ ἀσπασάμενοι — 6 μὲν εἰς (8. 273 sq); fol. 359* 
p. 367, 10. εἶναι — 15 ἵνα μοι ($ 275 sq); fol. 360* p. 368, 10 
παρεχάλουν — 16 τοῖς ($ 282 sq.); fol. 360* p. 368, 20 (zrotov) 

μένους τε — 24 δύναμιν ἔ (8 284sq); fol. 3617 p. 369, 18 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ — 24 xai ποιή(σειν) ($ 2918q.); fol. 361* p. 369, 25 
ὑποτὰς — 310,5 ἤδη δ᾽ ἡ(μῶν) (S 299 54.); fol. 3717 p. 371, 1 
ottoy τὴν — 6 διεφϑά(ρην) (δ 300sq.); fol. 371" p. 371, 10 
ταῦτα — 16 ἰωάννην ἰόντα με(τα) (8 302 sq.); fol. 3627 p. 372, 
12 ἀρχὴν — 16 τὸν ἰω(νάϑην) (δ 310 sq); fol. 362" p. 372, 21 
ἐπιστολὴν — 27 μηδ᾽ ἐ(μοῦ) (8 313 sq); fol. 3637 p. 373, 21 

(συνεβούλευ)βον αὐτοῖς — 26 ἐξάπτειν (8 919 54.); fol. 368" 

p. 374,3 (ἀπέχουσαν — Ἴ αὐτοὺς ($ 3228q.); fol. 365" p. 376,10 
(κατα) ψευδομαρτυρούμενος — 15 Ἰοῦστε (S 338 56.); fol. 365" 

p. 376,19 χειροτονηϑῖναι — 24 γέγραπται xai (8 3418q.); 
fol. 366* p. 377,16 ἡμῶν — 21 Σχυϑο(πόλεως) (8 948 sq; 
fol. 366* p. 377, 25 ταῦτα — 318, 3 τῷ βασι(λεῖ) (8 350 sq); 
fol. 3677 p. 378, 25 (Βε)ρονίχῃ — 319,1 πραγματείαν (S 3568q.); 
fol. 367* p. 379, 5 xaz' ἐμαυτὸν — 10 μέγεστον (S 357); fol. 
3687 p. 380, 6 (ἠχκριβωχῶναι πέμπε — 18 ἐκεῖνος (8 365 8q.); 
fol. 368* p. 380,17 διοικήσας — 23 δὴ (S 868 54); fol. 369* 
p. 381, 19 μίσους — 25 ϑεασάμενος (S 375 8q.); fol. 369" 
p. 382, 1 τὰς παρ. — ἴ xoi κατα(λιπόντες) (δ 818 8q.). totius 

codicis margo a bibliopega minutus est, quo factum est ut emi- 
nentiora quaedam reciderentur. correceturarum codex passus 
est duo genera, alterum a scriba ipso siue aequali institutum, 
alterum manus secundae, quae uidetur esse saeculi fere XII; 
eadem manus suppleuisse uidetur quae in uita abscissa sunt. 
sed manus secunda in corrigendo non ultra libri XII initium 
processit. in uita uersus finem manus recens quaedam corri- 
gendi causa ascripsit aut accentus spiritusque omissos addidit. 
notae marginales paucae sunt, ueluti lib. XV 127 ad Herodis 
orationem litteris maiusculis ascriptum est δημηγορία ἡρωδου; 
praeterea per librum Xl uarias lectiones quasdam aseripsit 
man. 2, accentus spiritus aliaque legentium adiumenta per 
longa spatia aut nulla sunt aut pauca, nee ubi ponuntur 

semper recte posita sunt; nam fere semper extat βασιλεῖα 
χαίσαρ γυναίχασ παίδασ χείρασ οἱ εὐχᾶσ, ϑυμοῖσ, τυχῶν, 
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Praefatio. V 

αὐτῆν, semper tamen recte τὴν et ràc. est ubi enclisis ad- 
hibeatur insolentior, uelut σεολλά δε, αὐτήν δὲ (XI p. 39, 19; 
p. 47, 22) et ἀριϑμόσ αὐτων, δοχεῖν αὐτουσ, νυχτόσ αὐτουσ, 

ἀδελφόν αὐτου (XI p. 6,21; 11, 18, 23; XIII p. 153, 13). 
compendiorum seripturae usus est nullus; solum » interdum 
in fine uersus lineola indicatur, ueluti χαταλειττῶ. iota 
mutum plerumque omittitur, nec fere poni solet nisi in fine 

et uocabuli et uersiculi. » ἐφελχυστικὸν etiam ante con- 

sonas litteras saepe extat, qua iu re codicem diligenter se- 
eutus sum. ipse codicem contuli Romae cum editione Rich- 
teriana anno 1874 et 1875; aliam collationem a Rudolfo 
Hercher eum editione Bekkeriana institutam mihi tradiderunt 
Hereheri heredes, qua me haud mediocriter adiutum esse 
profiteor. denique de locis aliquot dubiis me certiorem fecit 
Augustus Mau. 
— codex Laurentianus plut. 69 cod. 20 bombycinus saeculo 
fere XIV seriptus continet antiquitatum Iudaiearum libros 
I—XV et Maeeabaeorum librum quartum. et eum iam in prae- 
fatione uol. I p. XIV de eo dixerim, hie ea solum memoranda 
sunt, quae ad libros XI—XV pertinent. exaratus igitur est 
una manu, quae et textum scripsit et notas marginales; eadem 
uarias lectiones apposuit, quae quidem aut in margine aut inter 
uersus extant. correcturae et rarae sunt nee memorabiles. 
margo codieis saepe aecisus est, quo effectum est, ut notae 
marginales quaedam aut totae aut partes euanescerent, rarius 

losephi uerborum particulae interirent. ceterum integer est 
neque ullas passus est iaeturas. contuli ipse Florentiae aestate 
anni 1877. 

— eodex bibliothecae publieae Lugdunensis Batauorum F 13 
saeeuli fere XI aut XII membranaceus foliorum 210. paginae 
binas columnas, columnae uersus duodetrieenos habent. ex- 
aratus est alibrario non nimis docto, qui accentus et spiritus 
saepe omisit multaque uitia commisit. iota mutum fere nus- 
quam extat, v ἐφελχυστιχὸν non raro ante consonas litteras 
ponitur. correctus est primum ab ipso librario et ab alio cor- 
rectore fere aequali, qui uitia uulgaria, maxime litteras ez 

ἢ t or v inter se commutatas correxerunt. has correcturas 

manu 1 factas esse dico. alia eiusdem generis emendauit 

manus multo recentior, quae re uera manus tertia recte dici 

potest, a me tamen manus altera (2) dicetur; haee et alia 
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multa correxit et aecentus plurimos apposuit aut correxit!) 
et interdum iota mutum subscripsit. eadem ut uidetur manu, 
quae quidem saeeulo XV aut XVI non uidetur antiquior, ea 
quae maxime in calce foliis ualde detritis paene euanuerant, 
aut repinxit aut praeter columnas in margine denuo exarauit. 
ceterum interdum non satis diseerni possunt manus illae, 
nec grauis error inde metuendus est; nam correcturae fere 
omnes, siue prima siue secunda manu factae sunt, in rebus 
minutissimis uersantur neque ullum noui locum, ubi ad rem 
aliquid faeiant. in margine codicis extant notae paucae manu 
prima una cum codice exaratae; una, si recte memini, est 
uaria leetio ad XII 287 (p. 121, 20), reliqua uix memoratu digna 
sunt, uelut quod ad libri XII argumenta additum est onu 
ὅτι ὃ παρων λόγοσ οὗτος xal oi μετέπειτα τὰ τῶν μαχαβαίων 
διεξέρχονται πάντα et ad XII 6 ἀγαϑαρχίδου aliaque. hune 
librum posteaquam ipse Gottingae anno 1876 contuli, libera- 
litate Batauorum et maxime uiri illustris du Rieu bibliotheeae 
Lugdunensis praefecti faetum est, ut hue transmissum ad 
plagulas eorrigendas adhibere possem, quo in opere adiutus 
sum ἃ Godofredo Zedler amico, qui maiorem codicis partem 
iterum contulit. ante me hoc codiee usi sunt Holwerda in 
emendationibus Flauianis et Mendelssohn in decretorum Ro- 
manorum editione. 

4. Α — codex Ambrosianus F 12$ e superioribus, forma fere qua- 
drata, in membranis nitidissime scriptus saeculo fere XI in 
quaterniones digestus. paginae sunt uersuum tricenorum. 
in fol 2 et in ecalee totius libri posteriore aetate seripta 
sunt quaedam per ambages, ut interdum solent librarii, 
quorum haec legi: ..... μητροπολίτης xai ϑεόφιλοσ ἀμα- 
σίασ καὶ ὑπέρτημοσ εχσαρχοσ ποντοπολεοσ νεοχαισαρείασ. 

continet antiquitatum libros XI—XX «cum uita. primi folii 
pars superior abseissa est, quo faetum est ut libri XI argu- 
menta et initii libri XI pars exciderint. praeterea quaternio 
tertius (fol. 17—24) excidit et ex alio codice manu saeculi 

fere XV suppletus est (XI p. 41, 1 Περσῶν — 57, 22 ἀνεσταύ- 
(ρωσα); denique deest libri XVI folium unum in quo inerant 

uol. IV p. 7, 14 δωρεαῖς — p. 9, 8 &;raot.. codex nitidissime 

grauioris correcturae exemplum est XII 12 (p. 74, 25), ubi συνωνούμενος 1) 

manu 2 in συναινούμενος correctum est apposita in margine nota x«l συνωγού- 
μενοσ ἢ συναινούμενοσ. 



Praefatio. VII 

et diligentissime docta manu et exaratus et correctus est. 
compendiorum usus fere nullus est, nisi interdum in uersuum 
fine, ubi saepe » finale lineola indicatur. : mutum poni solet, 
nec solum in fine uocabulorum, sed etiam in mediis; semper 
igitur seribitur zrargu:00, ῥάιδιον, xorico et quod multi 

uerum esse putant σώεξζω; interdum uero minus recte additur, 
maxime in ἡρώεδησ 1), quod numquam sine z extat, in óctur, 

aliisque. v ἐφελχυστικὸν saepe etiam consonante littera se- 
quente positum plerumque a correctore diligenter erasum est, 
accentus et spiritus plerumque recte positi sunt. correcturarum 
habet codex genera maxime duo. primum leuia quaedam cor- 

recta sunt, uelut accentus aliaue aut adiecta aut mutata, 

uelut οὐ, χατ᾽ αὐτὸν, ϑαῤῥῶν, τἀδελφοῦ, στρατώτασ factam ex 
ου, καταυτὸν, ϑαρρῶν, ταδελφοῦ, στρατιῶτασ, aut πιροσ᾽εδόχα 
correctum in προϊσεδόχα, μὲν ex μὲν, δὲ aut δὲ ex δ᾽, τοῦτο 
ex τοῦτ᾽, ὥστε eX ὥστ᾽ [actum est, saepe δὲ), 7, c inter se 

mutata correeta sunt; his adde, de quibus iam monui, erasa 

y ἐφελχυστιχά. habes igitur correctorem et doctum et diligen- 
tem, qui quidem totum codicem pertrectauit. has igitur alias- 
que correcturas minores facetas esse dico manu prima (man. 1), 
neque enim opus erat ea quae librarius ipse correxit seorsum 
signifieari, quorum magnam partem ne memoraui quidem. 

aliud est correcturarum genus, quo erasis antiquis litteris aut 
uerbis aut uersibus pluribus noua superinducta sunt manu satis 
antiqua et a codicis aetate non multum remota. haec manus 
litteris utitur multo pressioribus et inter se conexis nec abstinet 
a eompendiis et saepe uersuum solitum spatium egreditur, ut 

appareat eis quae olim scripta erant eam aliquid addidisse. 
praeterea memorandum est uerba ab hoc ecorreetore reposita 
antequam in textum insererentur plumbo praenotafa esse in 
margine, ubi etiam nune saepenumero facile legi possunt. 
has eorreeturas manu secunda (man. 2) faetas esse dixi, et 
quoniam ipsa specie et colore a ceteris differunt, diu eas 
ab alio eorrectore factas esse putaui ae ceteras. uerum nunc 
omnia reputanti eadem manu scriptae esse uidentur ac maxima 
pars earum, quas manui primae adsignaui, de quo infra dis- 
putabitur; nam atramenti paullo alius color et litterarum 
figura alia inde facile explicantur, quod huie correetori et in 
loco adraso minusque leuigato et in angustiis scribendum erat. 

1) Ἡρώδης idem est quod Ἡ ρώνδης siue Ἡρώνδας, quare iota non patitur. 
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In margine non pauca ascripta sunt, quae nune enumerabo. 
primum simul eum eodiee ab ipso scriba scripta sunt litteris 
maiuseulis saepe abbreuiatis, qualibus scholia pingi solent, 
breues rerum indices et scholia quaedam, uelut ad XI p. 8, 9 
χαμβύσησ μετὰ κῦρον βασιλεὺσ τῶν περσῶν et XI p. 9, 6 
ἐπιστολὴ χαμβύσου πρὸσ vovg ἐν συρίαι xol φοινίχη περίτου 
κωλυϑῆηναι τὴν οἰχοδομὴν vov ναοῦ et ad XII p. 73, 18 ἀγαϑ- 

' ἀρχίδου ad XII p. 85, 6 (ni δὲ τῆς τραπέζης μαίανδρον): 
μαίανόρον τὸ σκολιὸν φησι xaragxevaGua* εἴρηται δὲ ἀπὸ 
Tig τοῦ μαιάνδρου ποταμοὺυ σχολιότητοσ' τοσοῦτον yaQ τὴν 

πορείαν ποίξιται σχολιὰν. ὡὧσ 6x τουτου πᾶν τὸ ἐν γλυφαῖσ 
xai λοιπαισ χκατασχευαισ σχολιὸν, μαίανδρον ἐπονομασϑῆναι" 
χαϑώσ φησι ὃ σιράβων ἐν λογω δωδεχάτω (ρ. 517): et XIV 
p- 248, 22 ad ἀνατειδύει hue adnotata sunt: αντε vov ἀναδίδωσι 
τὸν ὀπὸν, δεκὴν ἱδρῶτοσ γίνεται yàg, ἐκ του idu τὸ δρῶ" oi 
δὲ ἐχτοὺυ τείω φασιν αὐτό" ἔνϑεν πιίίαξ καὶ πίδαξ xal πιδύω xoi 
ἀναπιδίω, aliaque huius generis plura. his multa alia addita 
sunt ab eo eorrectore, quem manum primam (man. 1) diximus, ut 
ex litterarum specie apparet. is enim primum scholia quaedam 
fecit, uelut XIX p. 245, 26 ubi in textu erat χαταφωνὴν, quod 
radendo mutatum est in χαταφονὴν, ascriptum est φονὴν εἶπε 
τὸν φόνον ποιητικῶσ; idem igitur, qui φονὴν reposuit, dedit 
interpretationem. — similiter XX p. 304, 4 ξιφείδια ita extat, 
ut e: in rasura a correctore positum sit; simul aseriptum 
est ξιφεέδιον, ἀπὸ τοῦ ξιφυυσ᾽ ξιφίδιον ἀπὸ τὴσ ξιφίδοσ: 
sed haee pauea sunt. plurimas uero haec manus margini 
inscripsit uarias lectiones addito signo yo aut yo xai aut yo 
ἐν ἄλλοισ, quas omnes suo quamque loco in apparatu critico 
dedimus. denique a lectore aliquo saeculi fere XV margini 
aspersi sunt rerum indices.!) contuli ipse Mediolani annis 1873 
€t 1574, praeterea usus sum collatione ab Herwerdeno, uiro 
doctissimo, confecta; denique multos locos dubios mea causa 
denuo euoluit Aemilius Martini Mediolanensis. 

5. M —  eodex Medicaeus bibliothecae Laurentianae plutei 69 
cod. 10 chartaceus continet Iosephi antiquitatum Iudaiearum 
libros omnes cum uita addito libro Maecabaeorum quarto, 
hunc in praefatione uol. 1. p. XVII dixi nee manu nee aetate 

» , , - , , , , , 1) uelut ad XI 15 σή σχεύη ὁμοῦ χρύσεα Qq καὶ ἀργύρεα κ΄ ἅπερ ἐδόϑησαν 
εἰς τὸν ναὸν τῆς ἰλῆβ παρα τοῦ κύρου. 
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eadem confectum esse, sed partem posteriorem et antiquiorem 
postea additis libris qui deerant inde a primo omnibus supple- 
tam et ampliatam esse. et hoc supplementum nullius est 
momenti ad hane editionem adornandam, cum ex codice 
Marciano 380 aut eius apographo petitum sit.) ad nos sola 
pars antiquior spectat, quae incipit lib. XII 199 p. 106, 7, 
saeculo XV haud indoeta manu exarata; paginae in binas 

columnas diuisae sunt; correcturas manus primae passus est et 

paucas et leues; quaedam correxit manus secunda et posterior, 

qua eadem fortasse codicis pars prior suppleta est. complures 
sunt in margine notae, maxime uariae lectiones, quae quidem 
omnes una eum contextu manu prima seriptae sunt. ego contuli 

anno 1877 Florentiae. 

6. V — codex Vaticanus gr. nr. 147, bombyeinus, de quo iam dixi 

| 

in praefatione uol. I p. XVI, exaratus esse uidetur saeculo 
fere XIV. multis utitur librarius litterarum compendiis maxime- 
que numeros fere numquam exeribit, sed notas apponit. olim 
in eo inerant antiquitatum libri I—XV; nam quod antea dixi 
libros XVI—XX excidisse, id nune minus probabile uidetur. 
huius igitur uoluminis sunt libri XI—XV, qui tamen non integri 
seruati sunt; nam desunt X1I1316 p. 210, 7 uerba zrooyeivat — 
351 p. 216, 7 Κλεοπάτρας, quae easu aliquo in huius libri arehe- 

typo omissa esse uidentur; excidit deinde unum folium, in quo 
inerant XIV 123 p. 262, 8 (χρόγνῳ δ᾽ ὕστερον — p. 218, 7 xai 

διαφυ(λάσσοντι). et haec quidem aut in V aut in eius archetypo 
easu interierunt. alia uero data opera omissa sunt; nam in 
libro XIV decretorum magna moles amputata est in hune mo- 
dum, ut p. 279, 20 “ταρατέϑειμαι --- 281,4 ἐγένετο omitterentur, 
deinde insequentia breuiarentur sie: καὶ “ολοβέλλας δὲ λαβὼν 
παρὰ Ὑρχανοῦ γράμματα ἐπιστέλλει volg xarà τὴν Adoíav 
ἅπασι χαὶ τῇ Ἐφεσίων πόλει πρωτευούσῃ τῆς «Α΄σίας οὕτως" 
“Ιολοβέλλας αὐτοκράτωρ Ἐφεσίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν 
— p. 282, 1 χαλανδῶν Ὀχτωβρίων ; quae tum sequuntur 2Zevzíc 

“Μέντλω usque ad 8 204 (p.288, 20) νόμους desunt omnia. 

similiter in libro XV omissa sunt 8 66 (p. 344, 3) αὐτός 
ve yàg — ὃ 81 (p. 347, 22) ἐφύλαττεν, quorum loeo haec extant: 
χαϑὼς τὰ regi τούτου ἀριδηλότερον ἐν τῶ τῆσ ἁλώσεωσ πρώτω 
βιβλίω δεδηλώκαμεν. οἱ 8. 111 (p. 352, 5) παρασχευασϑέντος 

1) potest fieri, ut ex editione principe Laurentianus suppletus sit. 
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— 8 160 (p. 361, 2) ἀνδραγαϑίαν desunt; quorum loco leguntur 
haee: εἴρηται δὲ τὰ περὶ τοῦ τοιούτου ΠΝ χαὶ τῇσ γίχησ — 
ἡρώδου ἐν ἑτέρα ἡμῶν σιραγματεία σαφέστερον" ὑποστρέ- 

φοντι δὲ τῶ ἡρώδη τῆσ τῶν ἀράβων χώρασ (τὰ μὲν ἄλλα 
χαλῶσ etc.) et 8189 (p. 366, 1) xai πάντα --- $ 194 p. 367, 2 
πραγματεύεσϑαι ita omissa sunt, ut eorum loeum obtineant 
xci τἄλλα ὅσα προείπομεν. διὸ (xal τὸ διάδημα), denique 
absunt $ 351 p. 396, 9 τότε καὶ --- 858 p. 396, 19 ἐνδιδόναι. 
et apparet haee omnia ideo non recepta esse, quod iam in 
libris de bello Iudaieo eadem relata erant; a docto igitur 
homine hune librum recensitum esse uidemus. denique in 
libri XV fine inde a $ 391 uitiatis foliis quada interierunt. 

meum in usum contulit Augustus Mau. 
' — eodex Vatieanus gr. 984 reseriptus anno p. Chr. 1354 
exaratus continet antiquitatum Iudaiearum librorum I—X 

epitomam libros XI—XX integros et bellum ludaieum. ad 
nos eum pertineat pars media, de hae nune eis quae in uol. I 
praefatione p. XXI dixi pauea addenda sunt. primum igitur 
memorandum est libri XIV abesse partem haud exiguam 
8 185 p. 274, 10 xai Κάτωνι — $301 p. 295, 3 Καῖσαρ μὲν 
lacuna nulla indieata. quae non, ut in V faetum esse uidemus, 
consulto omissa esse, sed temporum iniuria ita interiisse 
apparet, ut archetypi quaternio unus exciderit. altera lacuna 
in libro XVII extat ne ea quidem indieata; transit enim ἃ 
XVII $894 p. 87, 3. τῶν πρότερον ad 8 296 p. 126, 10 τὴν 
μὲν αὐτοῦ omissis quae interiacent. ceterum codex integer 
est, una manu exaratus correcturisque paucis affectus. notae 

marginales extant fere nullae. contulit Augustus Mau. 
— codex Oxoniensis bibliothecae Bodleianae mise. gr. nr. 186, 
de quo dixi in praefatione uol. Ip. X. huius pars ultima ad 
hos libros pertinet; nam praeter libros I—X continet librum 
XI et initium duodecimi usque ad p. 79, 21 τοὺς £uzceug (οτά- 
τους). reliqua interierunt. sed eorum quae extant folia extrema 

pessime habita sunt, ut non pauca euanuerint. et librorum 
XI et XII partes selectas ipse contuleram, unde ad XI ὃ 69—7 4, 
8 239—246, 8 297—303 (παρασχόντας p. 62, 5), 8 313—323, 
8 336—342 (μεροσολύμων p. 60, 15) quaedam adnotaui. postea 

eum libri XI et XII typis iam expressi essent, beneficio 
Driueri, professoris regii litterarum Hebraiearum Oxoniensis, 
uiri reuerendissimi, omnium quae ex libris XI et XII super- 
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sunt collationem adeptus sum, ex qua. infra proferam, quae 
ad indolem uirtutemque huius libri cognoscendas sufficiant. 

9. R — codex Regius bibliothecae Parisinae rjaximae inter graecos 
nr. 1423 membranaceus saeculo fere XIV scriptus a librario, 
qui non raro compendiis scripturae utitur. continet Iosephi 
bellum Iudaieum et uitam Iosephi, quaeum sola nobis nunc res 

est. in calce ab eo, qui codicem seripsit, adnotata sunt fere 
haee uix intellegenda: κἔοχε (οὐκ ἔοιχεν Ὁ) ἡμῖν (ἡμῶν Ὁ) * 9ov * 

αστον τῶ ὀνομασου | πάση τιμῆ ὕτι * πήρϑεν yin * * * deinde 
alia manu: ἐτούτω τῶ χαρτίον ἔχει φίλα ἑκατὸν ἐνενήχοντα δύο. 

10, eodex Marcianus gr. 380 continet antiquitatum Iudaiearum libros 

uiginti eum uita. scriptus est anno p. Chr. 1469 Romae a 
Georgio sacerdote iussu Bessarionis cardinalis, ut dixi in 
praefatione uol. I p. XVI. 

11. codex Escorialensis nr. 304 seriptus apud Venetos anno p. Chr. 
1542.!) uide uol. I praef. p. XVII. 

12. eodex Parisinus bibliothecae maximae gr. nr. 1420?) chartaceus 
saeculo XV aut XVI exaratus forma quadratus foliorum 263 

continet antiquitatum Iudaiearum libros XI—XX cum uita. 

deseriptus est ex exemplari laeunoso; nam non solum in fine 
libri XV inter litteras spatia extant uacua, sed etiam argu- 
mentorum libri XVI eapita quaedam omissa sunt et in libro 
XVI et XVII et maxime in uitae parte posteriore complures 
laeunae indieatae sunt. 

13. codex bibliothecae regiae Berolinensis mss. gr. fol. 27, de quo 
dixit Immanuel Bekker in actis menstruis academiae Bero- 
linensis anni 1860 p. 224 sq., chartaceus est saeculo fere XV 

exaratus foliorum 72, in margine passim scholia extant. ut 
nune estí, maiorem sui partem amisit; nam haec supersunt: 
XIV p. 322, 18 éx Συρίας — p. 325, 5 Aovouévov ἐν cQ; 
XV p.383, 4 αὐτὸν ἀναιρήσειν — p. 398, 11 ἐπὶ ϑάλατταν 
προπέμψας; XVI p. 16, 8 ραχίων ἐξεῖναι — p. 95, 12 tva 

μὴ κἀγὼ; p. 121, 2 xai τὰ τείχη — 125, 12 ἔχαυσαν; XVIII 
p. 167, 13 ἀφορμῶν — XIX p. 251, 15 τύχην vovg τε. quaterni- 
onum numeris computatis apparuit?) olim antequam codex 

1) ut testatur E. Miller, catalogue des manuscrits grecs de la bibliothéque 

de l'Escurial. Paris 1848. p. 266 sq. 

2) olim nr. 574 et 2255. 

3) in quaternione XXX, qui incipit fol. 43, insunt uol. IV p. 167, 13 ἀφορμῶν 

— 183,27 πατρὸς, unde de codicis ambitu facilis est coniectura. 
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dilaceraretur in eo fuisse non omnes antiquitatum libros, sed 

libros XI—XX cum uita. partes quasdam primus contulit . 

Bekker, deinde totum diligenter excussit lectionesque inde 
excerptas mihi dedit Guilelmus Sehmidt Brunsuicensis. 

14. codex bibliothecae publieae Lugdunensis Batauorum inter Vossianos 

graecos F 26 chartaceus foliorum 325 saeeulo XV aut XVI 
parum diligenter exaratus. continet nunc libros XII—XX 
eum uita, sed olim etiam librum XI, qui upa eum argumentis 

libri XII nune abest, in eo fuisse pro certo statuo. mihi praesto 

fuit hie in bibliotheea Marburgensi, quo a bibliothecae Lug- 

dunensis praefecto transmissus est. 
15. codex Hennebergensis nune gymnasii Schleusingensis, de quo 

diximus in [raefatiore ucl. Ip. XXII. eontinuit olim eadem 
quae in Vatieano 984 insunt, antiquitatum librorum I— X epito- 
mam, libros XI—XX eum uita integros et bellum Iudaieum. 

nune antiquitates desinunt in τοῖς ve rye|(XIX 247 uol. IV 
p.254, 2); reliqua et bellum Iudaieum fere totum excidit. 
et quod olim iam suspicatus eram nune Vaticano 984 melius 
eognito pro certo affirmare possum ex hoc Vatieano Henne- 
bergensem descriptum esse. neque enim solum semper cum 
eo concinit, uerum etiam quae in Vaticano desiderantur, etiam 
ab Hennebergensi absunt. praeterea in eo nune exeisa sunt 
folia complura, in quibus inerant quae inter Ὀφέλλεος ἐνῆγεν 
(XIV 345 p. 302, 23) et ὅμως Κλεοπάτρα μέρη τινὰ παρασχεῖν 
(XV 132 p. 355, 22) extant. codiee ut usque ad perfectum 
hoc uolumen uti possem, factum est insigni Sechmiederi gym- 
nasiarchi Sehleusingensis humanitate. 

Postquam ceodiees enumeraui, quibus horum librorum memoria 

eontinetur, transeo ad epitomam (£), cuius in praefatione uol. I 

p. XVIII sqq. codices extare dixi sex, quorum maxime memorandi 
sunt codex Busbeckianus bibliothecae Caesareae Vindobonensis 
hist. gr. nr. 22 saeculi fere XIV, codex Laurentianus plut. LXIX 
cod. 23 saeculi fere XIV, codex Parisinus nr. 1601 seriptus anno 
p. Chr. 1223. his addo codicem Philippsianum nr. 1625 olim Meer- 
mannianum 378 nuper in bibliothecam regiam Berolinensem in- 
uectum chartaceum paginarum 741 anno 1573 exaratum, quem tum, 

eum uolumen 1 ederem, nondum noueram. inest in eo, ut a me 
interrogatus rescripsit Carolus Boysen, epitoma antiquitatum librorum 
uiginti. ego uero epitomam habui ex eodiee Busbeckiano praeter 
librum XIV 8 1—53, librum XVIII inde a 8 371, librum XIX 



Ba 
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totum finemque libri XX inde a 
habitus est. 

non extat. 

Antiquissimus uero epitomae 

haec enim ex Laurentiano petii. 

8 224, qui in Dusbeckiano male 
uita in epitoma 

testis est Iohannes Zonaras, quem 

hos quoque Iosephi libros ex ea in chronicon transtulisse certum est.!) 
et ne desint exempla, epitomae et Zonarae composui locos hosce: 

E 

XII 422 sq. τῷ Ἰούδᾳ δὲ ἦσαν 
οἱ πάντες χίλιοι, οἱ τὸ τοῦ Βαχχί- 
δου πλῆϑος δείσαντες συνεβού- 
λευον ἀναχωρεῖν καὶ σώζειν αὐτοὺς. 
ὡς δὲ, ,μὴ τοῦτο, εἶπεν, ἥλιος 

ἔδοι γινόμενον, ὃ Ἰούδας, ἵνα ἐγὼ 
τὰ νῶτά μου δείξω τοῖς πτολε- 
μίοις“, πολλοὶ χαταλιπόντες τὴν 
παρεμβολὴν ἔφυγον πλὴν ὀχτα- 

χοσίων. 
XVIII 22sq. ἀποδέχτας δὲ 

τῶν προσόδων xai ὁπόσα ἡ γῆ 
φέρει χειροτονοῦσιν ἄνδρας ἀγα- 
ϑούς, ἱερεῖς δὲ ἐπὶ ποιήσει σίτου 
τὲ xal βρωμάτων προχειρίζονται.) 
ζῶσι δὲ οὐδὲν πταρηλλαγμένως, ἀλλ᾽ 
ὅτι μάλιστα ἐμφερῶς Δαχῶν τοῖς 
πλείστοις λεγομένοις. τῇ δὲ τε- 
τάρτῃ τῶν φιλοσοφιῶν ὃ l'aAt- 
λαῖος Ἰούδας ἡγεμὼν κατέστη, ἧς 
οἱ τρόφιμοι 3) τὰ μὲν λοιπὰ πάντα 
γνώμῃ τῶν Φαρισαίων ὁμολογοῦσι, 
δυσχίνητος δὲ τοῦ ἐλευϑέρου ἔρως 
ἐστὶν αὐτοῖς μόνον ἡγεμόνα xol 
δεσπότην τὸν ϑεὸν ὑπειληφόσι. 

Zonaras I. 

p.974... μετὰ χιλίων, οἱ τὸ 
μετὰ Βαχχίδου δείσαντες στρά- 
τευμα συνεβούλευον αὐτῷ ἀναχω- 

-: ^ , ς ,2 - 

ρεῖν xai σώζεσϑαι. ὡς δ᾽ ἐχεῖνος 
μὴ τοῦτο, εἶπεν, ἴδοι γινόμενον 
ἥλιος, ὥστε μὲ νῶτα δοῦναι τοῖς 

, ζ΄ ^ - 2 ) ^ 

ἐναντίοις“ πολλοὶ τῶν uev. αὐτοῦ 

ἔφυγον. 

p. 476 ual ἀποδέχτας τῶν τῆς 
γῆς καρπῶν xai τῶν ἄλλοϑεν xoyut- 
ζομένων αὐτοῖς προχειρίζονται. 

ἡ δὲ τετάρτη, ἧς ὃ Γαλιλαῖος 
᾿Ιούδας γέγονεν ἡγεμών, τὰ μὲν 
ἄλλα τοῖς Φαρισαίοις δὁμογνώμων 
2 , - ) 23 , "A 

ἐστί, τῆς ὃ ἐλευϑερίας αὐτῇ δρι- 
μὺς ἔρως ἐντέτηκεν, vg οἱ τρό- 
φιμοι μόνον ἡγεμόνα xol δεσπό- 
την τὸν ϑεὸν ὀνομάζουσιν. 

et p. 485 Zonaras Iosephi XVIII 8 117—119 uerba de Iohanne 
baptista hisce profert: ταῦτα γὰρ xol περὶ τούτου xorà λέξιν ὃ 
Ἰώσηπος ἔγραψε, quae talia dat qualia exhibet E, a qua absunt p. 162, 7 
τὸ προειρημένον φρούριον; eademque τ. 9 zo? στρατοῦ exhibet, non 

1) uide praefationem uol.l p. XXIII. 

2) om. Iosephus. 
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ἐπὶ τῷ στρατεύματι. quod igitur de priore antiquitatum parte dixi, 
Zonaram usum esse non integro Iosepho, sed epitoma, id in hane 
quoque cadit. nee huie sententiae obstat, quod interdum alia habet 
Zonaras atque epitoma; nam et antea dixi et his locis effieitur 
Zonaram aut suo ingenio epitomae uerba immutasse aut meliore et 

antiquiore exemplari usum esse. 
Epitomam excipiat interpres Latinus, de quo dixi in praefatione 

uol. Ip. XXVII. cuius codices cum extent paene innumeri, meum in 
usum praeter alios minoris momenti conuerti primum librum Wize- 
burgensem (nune Guelferbytanum) nr. 22, saeeuli XI—XII, in quo 
insunt libri I—XII, deinde librum Neapolitanum bibliothecae publicae, 

qui inter codiees Latinos V F 34 signatur, pergamenum formae 

maximae saeculo IX uel X seriptum, in quo insunt libri I—XVI. 
tertium adhibui eodiceem Ambrosianum A. 122 Inferior. saeculi X, in 
quo libri XVII XVIII XVIIII XX insunt. praeter hos optimae notae 
codiees passim usus sum copiis cum ab aliis tum a Carolo Boysen 
colleetis, in quibus nomino codicem Canonieianum, ex quo complura 
Alfredus de Gutschmid contulit, et Berolinensem a Boyseno exeussum. 
ceterum de librorum Latinorum indole aptius in losephi Latini 
editione disputabitur, quam Boysenus nune parat; hie ea tantum 

dicenda erant, ex quibus intellegerent lectores, me Latini uerba non 
ex editis, sed bonorum codicum fide firmata habuisse. 

Restat ut excerpta, quae ex Iosepho deprompta sunt, paucis 
enumerem. atque omnium maxime memorabilia sunt Excerpta eodieis 
Peireseiani nune Turonensis, quorum ea quae ad Iosephum pertinent 
cum editione Bekkeriana contulit Iulius Wollenberg (programme 
d'invitation à l'examen publie du collége royal francais, Berlin 1871). 

praeter haec Iosepho usa sunt exeerpta de legationibus ad Romanos 
et a Romanis missis. et alterum quidem genus, quod inscribitur zrei 

πρέσβεων ἐϑνῶν πρὸς Ῥωμαίους, petii ex codice Ambrosiano 
N 135 Sup., quo accesserunt a Guilelmo Meyer Spirensi collati eodices 
Monacensis gr. 185 et Bruxellensis nr. 11301 sqq., qui olim fuit Sehotti. 
alterum genus inscribitur σεερὶ ztgéogecv Ρωμαίων πρὸς ἐϑνιχοὺς, ad 

quod adhibui codicem Ursinianum, nune Vaticanum gr. 1418, eui idem 
Meyerus addidit Monacensem gr. 207 et Bruxellensem. loci autem ex 
his Iosephi libris in excerpta Constantiniana relata sunt hi: in ex- 
cerpta Peiresciana XI 140—153, XII 158, 265—279, XIII 241—248, 
XIV 158—167, XV $8—102, XVIII 4—9, 63—64, 117, 289—301, 
303, 340—352, XIX 201—211, XX 186—187, 214, 215, 252—259, 

uita 1—16, 75—54. in excerpta de legationibus ad Romanos missis 
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XIII 163—165, 259—266, XIV 143—159, XV 187—201, 342—340, 

XVI 6, 12—26, 294—299, 335—353, XVIII 257—262, XIX 338—342; 

in excerpta de legationibus altera XV 124, XVIII 96—105. 

Excerpta codicis Neapolitani gr. III B 18 bombycini saeculo fere 

XIV exarati in praefatione uol. I p. XXX tetigi. eorum quae ad 

hosce libros pertinent quaedam contulit Augustus Mau. 

codex Palatinus Heidelbergensis nr. 129 miscellaneus saeculi 

fere XV in fol. 132—137 frustula quaedam ex losepho excerpsit, 
quorum ultimum XIX 8. 106 desinit, quae inspexi et partem descripsi. 
de codice Barrociano nr. 30 et Ambrosiano E 64 Super. uide quae 
dixi in praefatione uol. I p. XXX. Baroeciana nee uidi nee eerta de 
eis comperta habeo, nec magni esse uidentur momenti. 

Postremo eommemorandus est codex Oxoniensis collegii noui 
nr. 44!) membranaceus foliorum 231 saeculi XI, in quo et alia insunt 
et postremo post Maceabaeorum libros quattuor inde a fol. 218" extat 
Πτολεμαϊχόν ?), hoc est Iosephi liber XII ab initio usque ad p. 115, 21 
τὸν ναόν; finit enim hisce: δεηγήσομαι δὲ κατὰ μέρος và κατ᾽ ἀντίοχον 
ἐπιφανῆ, ὃς τὴν ἰουδαίαν ἐχειρώσατο καὶ τὸν ναόν, ἐβειαγνεν (Ὁ ἐμείανεν 
uoluit) ἐν τῇ τῶν μαχχαβαίων βίβλω. sed in hoec libro Iosephi uerba 
non eum fide descripta, sed saepe mutata sunt. uelut sub initium 

libri XII p. 73, 5 non solum Σέλευχος, sed Σέλευχος ὃ Νικάτωρ dedit; 

et ὃ 4 sic exhibet: χατέσχε δὲ οὗτος xoi và Ἱεροσόλυμα δόλῳ καὶ 
ἀπάτῃ χρησάμενος ἀρχιέρεως ὄντως τοῦ ἔϑνους ἡμῶν χατ᾽ ἐχείνας 
ἡμέρας Ὀνίου ὃς ἦν ̓ Αδδου υἱός. εἰσελϑὼν δὲ ἐν ἡμέρᾳ σαββάτου 
εἰς τὴν πόλιν ὃ Πτολεμαῖος ὡς ϑύσον τῷ ϑεῷ μήτε τῶν Ἰουδαίων etc. 
et paullo infra post $ 11 (p. 74, 16) addit: τελευτήσαντος δὲ Ὀνίου 
ὃ παῖς αὐτοῦ Σίμων γίνεται διάδοχος, ὃ καὶ δίκαιος ἐπιχληϑεὶς διά ve 

τὸ πιρρὸς τὸν ϑεὸν εὐσεβὲς καὶ τὸ πρὸς τοὺς ὁμοφύλους εὔνουν, quae ex 

$43 hue translata sunt ; nam ibi omissa sunt. $811 p. 74, 20 Ptolemaeum 

Philadelphum non duodequadraginta sed undequadraginta annos 
regnasse tradit, id quod cum Synceello aliisque chronographis consentit. 
nec solum hoe loco sed etiam aliis efficitur chronographum aliquem 
ab eo adhibitum esse; inde enim sumptum est supplementum quod 
post $ 118 (p. 92, 23) extat: μετὰ δὲ τὸν Φιλάδελφον τὴν βασιλείαν 
χατέσχεν Πτολεμαῖος ὃ καλούμενος Εὐεργέτης iml ὅλης ἔτεσιν xs, 

τὴν δὲ τιμὴν τῆς ἀρχιερωσύνης μετὰ Ἐλεάζαρον ὁ ϑεῖος αὐτοῦ 
Ἰϊανασσῆς παρέλαβεν. μετὰ δὲ τὸ ἀποθανεῖν Πϊανασσὴῆν γέγονεν 

1) uide H. Coxe, catalogus codicum mss. qui in collegiis aulisque Oxoniensi- 
bus hodie adseruantur. uol. I nou. coll. p. 11. 

2) uide Syncell. p. 516, 21 χαϑὼς ἐν τοῖς Πτολεμαΐχοῖς γέγραπται. 
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ἀρχιερεὺς Ὄνιας Σίμωνος ὧν ὃ υἱὸς τοῦ διχαίου. Σίμων δὲ ἦν ἀδελ- 
φὸς Ἐλεαζάρου. ἀπέϑανε δὲ καὶ Ὄνιας τὴν ἀρχιερωσύνην Σίμωνε 
τῷ παιδὲ χαταλιπών, quorum pars ex ὃ 156 sq. petita est. iam 

uero ὃ 156 sq. haec leguntur: χατὰ δὲ τοὺς χρόνους Πτολεμαίου τοῦ 
Εὐεργέτου οἱ Σαμαρεῖς οὐκ εὖ πράσσοντες πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους 

ἐχάχοσαν τήν τε χώραν αὐτῶν τεμόντες χαὶ σώματα διαρπάσαντες. 
ἐγένετο δὲ ταῦτα ἐπὶ ἀρχιερέως Ὀνίου: μετὰ γὰρ τὸ ἀποϑανεῖν 
Ὥϊανασσῆν Ὀνίας ἐδέξατο Σίμωνος ὧν υἱὸς τοῦ δικαίου χληϑέντος ete. 
et paullo supra 8 130 baee habemus: πολεμοῦντος γὰρ αὐτοῦ πρὸς 
τὸν Φιλοπάτορα ἢ Πτολεμαῖον, οὗτος yàg μετὰ τὸν Εὐεργέτην τῆς 
«Αἰγύπτου ἐβασίλευσεν" πολεμοῦντος δὲ Ἐπιφανῆ καχοπαϑεῖν συνέ- 
βαινε ete. et paullo post ante νικήσας (p. 94, 21) additur: ὅσα μέν- 
τοι γε διεπράξατο εἰς τὸ ἔϑνος ἡμῶν Πτολεμαῖος, ἐν τῷ δευτέρῳ 

τῶν Πολεμαϊχῶν (sie) ἡμῖν εἴρητε. porro $ 234 haec habemus: ἦρξε 

δ᾽ ἐχείνων τῶν μερῶν. Σέλευχος δὲ ὃ Φιλοπάτωρ ἐβασίλευσε τῆς 
Συρίας xai ᾿Ασίας ἔτη δώδεχα καὶ ἀποθανόντος δὲ τούτου μετ᾽ 
αὐτὸν ete. et post 8 235 (νεώτερος p.112, 8) haec addita habes: 
χατέσχε δὲ τὴν βασιλείαν τῆς «Αἰγύπτου Πτολεμαῖος ὃ Φιλομήτωρ. 
τοῦτον (τούτου Ὁ) ἕχτον ἔτος ἦν τῆς βασιλείας, ὅτε ᾿Αντίοχος ὃ Ἐπι- 

φανῆς ἐβασίλευσε τῆς ᾿Ασίας. haec sufficient ad indolem huius libri 

demonstrandam, qui ex Iosepho depromptus uariis ex chronographis 
additamentis auctus est, ut cum Maecabaeorum libris coniunetus 

corpus quoddam historiarum efficiat. quem satis antiquo tempore 
eompositum esse docent Syncelli uerba supra laudata, quae ad hoe 
Ptolemaicon spectare uidentur. usus est eo libro primus Hudson, 
apud quem NC uocatur; nouam collationem eurauit mihique misit 
Driuerus professor Oxoniensis. 

Paucos horum librorum locos ab aliis seriptoribus laudatos 
inueni; et maxime conspicuus est Eusebius, qui locos quosdam 
attulit, et post Eusebium cehronographi imprimis Syncellus ?) eique, qui 
sacerdotum seriem ex losepho petierunt, quorum unus est Nicephorus. 
praeter hos memorandus est Photius, qui Iosephi antiquitates in biblio- 
theca bis excerpsit cod. 76 (p. 52 Bekker) et 238 (p. 313). at florilegia 
ab Iohanne Damasceno aliisque condita, in quibus non raro sententiae 

1) εὐπάτορα codd.; illud Hudson ex hoc codice recepit. 
2) Syncellus in rerum gestarum narratione non antiquitates sed bellum Iudai- 

cum sequitur. 

3) ubi praeter exemplar typis impressum usus sum eis, quae Mac Gilffert 
Americanus ex codice antiquissimo Parisino excerpsit. 



Praefatio. XVII 

euraui; nam eiusmodi sunt, ut ex eis uix quiequam ad Iosephum 
emendandum lucrari possimus. 

S 2. 

Nemo ignorat inter scriptores antiquos ne unum quidem in- 
corruptum aetatem tulisse, sed omnes aut temporum iniuria aut libra- 
riorum opera saepe immutatos esse. quod etiam losepho contigit, 
quamuis codicum eius numerus haud exiguus sit; sunt enim non 
pauei loci qui in omnibus libris quotquot sunt ita corrupti feruntur, ut 

inde concludere possimus omnes libros ex uno neque eo incorrupto 
exemplari deriuatos esse. uelut XII 40 (p. $0, 3) lacuna statuenda est, 
cum ex Aristea, quo usus est Iosephus, appareat non solum auri, sed 
etiam argenti pondus, quod Ptolemaeus rex Iudaeis misit, memoratum 
fuisse. XIII 416 (p. 177, 1) in omnibus libris Graecis et Latinis traditur 
χλέματος, sed dubitari nequit, quin recte Hudsonus ex Maccabaeorum 

libro restituerit xAíuexoc. deinde XIII 326—327 sententiarum ordo 

ita non procedit, ut haud dubie corruptela subesse uideatur. primum 
enim ὃ 326 ἀλλὰ πονουμένοις τῇ στολιορχίᾳ Ζώιλος ὃ τὸν — “ταρε- 
βοήϑει uix recte se habent; nam et permoleste iterantur quae paullo 
ante p. 211, 20 de Zoilo dicta erant, nec apte coniunguntur za?» 

et μιχρὰ παρεβοήϑει tamquam idem sibi uelint. deinde insequentes 
sententiae οὐδὲ γὰρ oi βασιλεῖς xvÀ. et ἑκάτεροι γὰρ κτλ. male 
se excipiunt, cum inter se ne cohaereant quidem, ut suspicari possis 
alteram earum ἑχάτεροι — ἀγῶνα olim ante $ 326 post παρ᾽ αὐτῶν 
extitisse. sed ne tune quidem reliqua bene procedunt, ut haee non 
solum turbata, sed etiam postea male reficta esse appareat. insequen- 
tibus quae XIV 99 (p. 257, 16) extant Γαβινίῳ μέντοι κατὰ τὴν στρα- 
velav, ἣν ἐφ᾽ Ὑρχανὸν ἐστείλατο, ᾿Αντίπατρος ὑπηρέτησεν x14. omnes 
eritiei consentiunt tolerari non posse; neque enim contra Hyreanum 
sed in Aegyptum Gabinius exercitum duxit. sed quomodo huie loco 
medendum sit, nemo explieauit; nam ipsa uerba sana sunt. ergo 
aut Iosephum ipsum ealamo errasse putabimus, id quod facile fieri 
potuit, aut antiquum librariorum errorem subesse statuendum est. 
aliud uitium est XV 150 (p. 359, 4sq.); ibi enim quae tradita sunt 
nemo intellegere potest et eollato bello Iudaieo apparet aliqua ex- 
eidisse, quae in adaotatione refingere conatus sum. XVI 17 (p. 7, 10) 
habemus xoi πλεύσας διὰ Ῥόδου xoi Κῶ προσέσχεν περὶ “έσβον 
οἰόμενος χτλ., ubi ex insequentibus apparet excidisse, ubi Herodes 
appulerit. fuit fortasse δεὰ Ῥύδου xol Κῶ Χίῳ προσέσχεν. XVI 312 
(p. 52, 14) de Euarato Coo quae narrantur eiusmodi sunt, ut quid 

b 
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fere uoluerit losephus nemo intellecturus esset, nisi in bello Iudaieo 
idem narraretur. denique infra XVII 255 (p. 118, 10) sententiarum 

ordinem, quem omnes libri tradunt, turbatum esse in notis demon- 

straui. 
Eiusdem est generis, si qua nomina ubique minus recte scripta 

sunt, uelut Νικάτωρ cognomen Seleuci fertur N«xavog in omnibus 
libris XII 119 XVIII 372.!) paullo aliter aecidit XVII 270 (p. 121,14), 

ut Achiabus Herodis consobrinus in omnibus libris Aleibiades sit. 
deinde per librum XIX qui saepe memoratur L. Annius Vinicianus ?) 
eorum qui in C. Caesarem coniurarunt princeps, sine dubio libra- 
riorum fraude et errore semper uocatur Π]ενουχιανὸς, quod ex Βινου- 
χιανὸς uel Βινυχιανὸς corruptum est (XIX 18, 20, 49, 52, 54, 59, 
251, 252); id quod eo certius statuitur, quod etiam XIX 102 M. Vini- 
cius in omnibus codicibus Mivovziavoóc uocatur. nee dubium uidetur, 
quin hoe nomen a librario aliquo, cui Minucianus magis notus erat 
quam Vinieianus, dedita opera intrusum sit. denique memorari potest 
Salmanassar rex, qui eum in libris prioribus ab optimis testibus 
uoeetur Σαλμανάσσης, in libro XI in omnibus libris semper Za4- 
μανασσάρης audit, id quod non dubito, quin ex sacris litteris in- 
uectum sit. 

Nihil tamen in hae re memorabilius est, quam is locus, qui est 
de Iesu Christo XVIII 88 09 sq., de quo cum multi dixerint?), ego 

longus esse nolo. nam is talis est, ut nisi a Christiano scriptus esse 
non possit; Iosephus autem fuit Iudaeus et sacerdos neque usquam 

se a patria consuetudine desciuisse prodit; quare loeus ille spurius 
habendus est. cuius iudieii praeterea tot tamque grauia extant 

argumenta, nam et moleste interponitur nee necessarius est nee 

Iosephi ingenium et stilum prodit, ut dubitari nullo modo possit. 
id unum addo ne eis quidem me adsentiri posse, qui partem illo- 
rum genuinam esse putant reliqua damnant, qui mihi profeeto uio- 
lentius agere uidentur; quae enim est ratio ea mutilare quae seruare 

uelis? sed perantiquum esse hoc interpolamentum apparet; nam 
Eusebius loeum illum in Iosepho habuit et exinde ab omnibus testibus 
confirmatur. sed horum antiquior fuit Origenes, qui Iosephum dicit 

1) XII 119 sola Epitome recte Νικάτωρ habet; ceterum haec corruptela 
etiam alios scriptores imprimis chronographos inuasit. 

2) uide de eo Henzenum in actis fratrum arualium p. XLIV et 176. 

3) praecipuos habes apud Schürerum (Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi I p. 459 8q.), qui rectum de hoc loco fert iudicium. 
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non credidisse lesum Christum !), unde apparet eum non legisse 
quae nunc apud eum in XVIII extant; quare probabile est inter 

Origenis et Eusebii tempora, h. e. temporibus Seuerianis aut paullo 
post in Iosephum ea deuenisse. 

Sed eo non effieitur omnium librorum commune archetypum, 
quod ex eis quae enumeraui uitiis statuendum est, eius aetatis fuisse; 
nihil enim obstat, quominus interpolamentum illud in plura exem- 
plaria inlata esse statuamus; nam uel Antoninorum aetate Iosephum 
a pluribus lectum esse constat. quare hoc fere tempore altero p. Chr. 
saeculo medio omnium codieum nostrorum proauum natum esse con- 
iecerim. quod ut faciam, eo quoque adducor, quod multae codicum 
diserepantiae satis antiquae uidentur, ut interdum uel antiquissimi 
testes ea uideantur agnoscere, quae nune in deterioribus libris feruntur. 

Iam eo aceedo, ut de codieibus supra seriptis disputem, qua 

ratione inter se sint coniuneti et quanti quisque sit faciendus. de 

quo ut recte iudicetur, primum monendum est tres libros F L et V 
solos libros XI—XV exhibere; deinde etiam reliquorum rationem 

aliam esse in his libris aliam in libris XVI—XX et uita, denique 
in eodice R uitam solam tradi, et in hae tradenda aliorum quoque 
librorum eondicionem paullo aliam uideri ae in reliquis libris. qua 
ratione apparet rem, quae a nobis exponenda est, paullo diffieiliorem 
et intrieatiorem fieri uariaque statuenda esse inter codices necessi- 
tudinis et cognationis genera. sed paullo minus difficilia haec erunt, 
si memineris, id quod ante uol. I p. VIII demonstraui, Iosephi anti- 
quitates olim digestas uideri in codiees quinorum librorum, quot 

hodie habet Leidensis, eosque eodiees, quibus libri XI—XX eum 
uita continetur, compositos esse ex binis uoluminibus quinariis, quo- 
rum unum quodque sua habebat et uitia et uirtutes, quo effectum 

est, ut id quod in libros XI—XV eadit non item accommodatum sit 

ad libros posteriores. 
Nune ad rem ueniam, quam ita disponam, ut primum de eodici- 

bus Graecis dieam, qui in adnotationibus adhibiti sunt, deinde de 
epitoma et Latino, tum de excerptis, denique de reliquis testibus. 

1) comm. in Matthaeum X c.17 ὅτε τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν ov καταδεξάμενος 
εἶναι χριστὸν οὐδὲν ἧττον Ἰακώβῳ δικαιοσύνην ἐμαρτύρησε τοσαύτην. loquitur 
de eo Iosephi loco (XX 200) ubi Iacobi fratris Iesu facta est mentio. idem fere 

contra Cels. I 47. 
b* 
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$8 4: de P et FLV. 

Ae primum inter omnes et uetustate et uirtute eminet codex 
Palatinus 14 (P), praecipuum huius editionis adminieulum, cuius ope 
multa et obsoleta uitia euelli potuerunt. qui tamen potius insita 
uirtute splendet quam librariorum diligentia aut doctrina; nam ab 
imperito seriba exaratus est, quem apparet saepe uix intellexisse 
quae seripsit. quare repletus est eis uitiis, quae ex librariorum aut 
iniuria aut temeritate oriri solent. uelut XI 35 (p. 10, 24) post xai 
συγγενής μου ἔφη χληϑίσεται addit καὶ περέοτετος διὰ δόξαν ἔσεται 
manifesto spuria; et XI 135 (p. 30, 19) τοῦ ἑβδόμου ἔτους quod P 
exhibet ex praecedentibus (u. 17) iterata sunt, rectius reliqui τοῦ 

αὐτοῦ ἔτους exhibent. nec minus corruptum XI 229 (p. 48,11) γνώ- 
σεσϑαι pro ῥύσασϑαι, et XI 284 (p. 58, 10) o£ ταῖς ἐπιστολαῖς δια- 
χονοῦντες pro οἱ τὰς ἐπιστολὰς διαχομίζοντες et XII 49 (p. 81, 10) 
ἐμπειρίαν pro égugveíav. similiter XII 100 (p. 89, 19) traditur ὃ συν- 
ἔγραψεν διὰ ταῦτα, at in P 0 συνέγραψεν καὶ εἰς μνήμην διὰ ταῦτα 
χατέλειπτεν; XII 189 (p. 104, 22) ὡς προειρήκαμεν μιχρὸν ἔμπτρροσϑεν 

in P habemus, at recte a reliquis abest μεχρὸν ἔμπροσϑεν. XII 222 
(p. 110, 7) πρὸς τὸν πατέρα in P amplificatum est πρὸς τὸν ἔδιον 
αὐτῶν πατέρα parum apte; XII 316 (p. 126, 25) quod στρατηγῶν in 
alis libris est id in P στρατιωτῶν τε xai στρατηγῶν haud dubie 
corruptum; nec aliter XII 3$2 (p.139, !) quod P tradit δεξάμενοι 
τοὺς τταραγενομένους quamquam ferri potest, multo tamen melius 
in reliquis libris legitur δεξάμενοι τοὺς λόγους; XII 398 (p. 141, 17) 

non 4 Axuuoc sed Ἰάχιμος P. exhibet!) minus recte, eum hoe nomine 

Iosephus non ufatur; XII 422 (p. 146, 7) πλὴν μόνων ὀχταχοσίων P 
tradit, sed μόνων a ceteris libris rectius abesse uidetur; XIII 61 
(p. 162, 1) ὡς xai ἐν ἄλλοις δεδήλωται recte in reliquis extat, ὦ. x. 

ἐν ἄλλοις συντάγμασιν ἡμῶν δεδήλωται interpolatum in P similiter- 
que 8 253 (p.198, 15); XIII 119 (p. 172, 10) Alexander Balas eor- Ὁ 
rupte Βασιλίδας scribitur in P; infra XIII 208 (p.189, 18) παρα- 
καλούντων σπεῦσαι ztQÓG αὐτοὺς καὶ τροφὰς αὐτοῖς πέμψαι traditur; 

solus P exhibet πέμψαι πρὸς αὐτοὺς τροφὰς xai αὐτὸν δὲ σπου- 
δαίως rav talia quidem, ut ferri uix possint; sieut infra S 362 
(p.218, 11) τοῖς τῆς τάξεως ab P addita sunt ex interpolatione. 
XIV 123 (p. 262, 9) πέραν τοῦ ᾿Ιυρδάνου pro πέραν τοῦ ᾿Ιονίου et 

XIV 253 (p. 256, 24) ἐφυλαξάμεϑα legitur in P corruptum ex ἐψη- 

“ισάμεϑα. ad haec uarii generis uitia accedunt lacunae quae- 

1) qua in re consentit cum E et Lat 
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dam, quae ex litterarum uieinarum similitudine ortae sunt, qualis 
XII 114 (p. 92, 1) extitit, eum librarius ἃ ταῦτα ad aliud ταῦτα 
transiret mediis omissis; similiter faetum est XII 193 (p. 105, 7 8q.) 
aliisque locis.) his addo, ne desint exempla ex libris posterioribus, 
XVII 178 (p. 102, 14), ubi P non reete ἀξεωματιχὸν habet pro στρα- 
τιωτιχὸν et XVII 191 (p. 105, 3), ubi inserta sunt ἐθασέλευσεν ἡρώδης 
τὰ πάντα ἔτη τριαχονταετττά, quae apparet ex margine inter serip- 
tores uerba delapsa esse. et pessima in hoc codice condicio est argu- 
mentorum, praecipue autem ea quae libris XIII, XIV et XV prae- 

mittuntur plena sunt interpolamentorum. hue adde uitia minora paene 
innumera, quae librariorum imperitiam et socordiam arguunt, uelut 
εἰς ἕν pro εἶεν XII 226 (p. 110, 22), διάκονον pro δεὰ κόπον uita 136 
(p. 344, 14); reputa denique orthographiam in hoc codice fere omnino 

iacere, et intelleges nullum codicem hoe esse uitiosiorem. 

Sed idem omnibus praestat ingenita uirtute, cuius per omnes 
libros extant exempla insignia, quorum primum talia proferam, quae 

in eo solo reperiuntur. recte igitur XI 108 (p. 25, 11) quod in reliquis 
est ἀνέστησαν in eo traditur ἔστησαν, et XI 143 (p. 32, 4) αἰσχύνεσθαι 
μὲν ἔλεγεν αὐτὸν ἀναβλέψαι melius est quam εἰς αὐτὸν ἀναβλέψαι 

reliquorum; XI 289 (p. 59, 26) recte omittit ἐν τῇ πόλει, quae in 
reliquis ex eis quae sequuntur hue illata sunt; XII 336 sq. (p. 130, 

14 56.) Γαλάτιδι et similia exhibet confirmata a Polybio; ceteri omnes 
magis uulgaria uoeabula Γαλαδίτιδι Γαλαδίτεδος exhibent. XII 375 
(p. 137, 19) εἰς Ἱεροσόλυμα probum est, non ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα quod 
in reliquis inuenitur. sed haee leuia sunt. at maxime post librum 
duodecimum uirtus Palatini elucet; XIII 360 (p. 218, 6) ἐπέδοξος ὧν 
ἥξειν αὐτοῖς σύμμαχος exhibet omisso quod ceteri addunt ἐπαγ- 

γειλάμενος; XIII 173 (p. 182, 13) κεῖσϑαι Palatini multo melius est 
quam τέϑενται reliquorum; XIII 371 (p. 219, 20) 77ao0íxr γὰρ ἐλϑὼν 
σύμμαχος τῇ τῶν Γαλααδηνῶν βασιλίσσῃ edebatur ex codice Vati- 
cano (V), quo reete offendimur, quoniam Galadenorum regina haud 
extitisse uidetur, quae coniectura est grammatici nescio euius, sicut 
id quod in eodice F inest Γαλελαέων, quod non minus ferri potest; 
nam maior pars codicum exhibent Γαλιηνῶν aut Γαλεήνων 3). hoc 
uero quid est? aut qui sunt Galieni? nee multum iuuamur uersione 
Latina, in qua est Gaminorum nomen aeque ignotum. at omni 

1) erunt fortasse, qui ea quoque, quae in libri XIII exitu ex Palatino prius 
editis adieci, interpolata esse dicant. sed haec genuina uidentur. 

2) cod. Vossianus Γαλλικηνῶν exhibet, quem secutus Gutschmidius pro- 

posuit Καλλινιχηνῶν (Geschichte Irans p. $0 not.). 
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difficultate liberamur codice P, in quo est τῇ τῶν Σαμηνῶν βασι- 

λίσση; nam Sameni teste Stephano Byzantio Arabum erat natio. 

et quam aptum sit rei hoc nomen, non ignorabunt periti; hoe 

igitur a Iosepho scriptum est, quod quidem primum in Γαμήνων 

post in Γαλέηνων corruptum postremo in Γαλελαέων aut Γαλααδηνῶν 

abiit. XIII 413 (p. 229, 3) P addit ἀπιστέαν recte et ad sententiam 

neeessario; nec minus recte idem omittit quae in reliquis interposita 

sunt XIII 419 (p. 230sq). et paullo infra in libri XIV initio $ 2 et 3 
solus P id praebet, quod et sententiae sufficit et recte intellegi 

potest; nam in ceteris p. 239, 14 δεῖ μὲν corruptum est in δίζμεν, quod 

nihili est, deinde u. 19 aliud δεῖ adiectum est. paullo infra XIV 40 

(p.246, 13) haec edebantur: xai τὸ διεῖργον ὄρος ὑπερβαλὼν τὴν 
χοίλην προσαγορευομένην Συρίαν ἀπὸ τῆς Πέλλης εἰς “Ιαμασκὸν 

ἧχεν, ubi ἀπὸ τῆς Πέλλης mira sunt et cum horum locorum naturae 
tum rerum gestarum ordini contraria, eum Pella prope Iordanem 
sita fuerit non proeul ab Iudaea; et Pompeius si quidem montem qui 
inter Syriam coelen erat et Pellam transiit, non poterat non Pellam 

accedere antequam Damaseum ueniret, quod secus accidit. sed rem 

soluit P, qui non Πέλλης sed ἄλλης exhibet, quo restituto omnia bene 
proeedunt; nam ἡ ἄλλη Συρία opposita coelae etiam $ 79 (p. 253, 16) 
in P extat et apud Philonem legat. ad Gaium ὃ 36.!) infra 8 102 

(p. 259, 25) quod in fragmento Strabonis uerba εἰς Κῶ a P absunt, 
non erratum esse puto; nam probabile est haec ex loco Strabonis ex- 

cerpta esse, ubi de Co pluribus dietum erat; quare uerba illa potius 

ex eis quae sequuntur huc interpolata quam a P omissa esse uidentur. 
XIV 144 (p. 266, 8) nemo dubitabit, quin uera sint quae P exhibet £z: 
γὰρ ἐρήριτττο, non ἔρριπτο γὰρ ἔτι reliquorum, quae dupliei errore 

infecta sunt. item $ 151 (p. 267, 17) κατ᾽ ἰδέαν ex P recipiendum est, 
cui reliqui addunt πρόφασιν; eodemque capite S 152 (p. 267, 19) 

quis non probabit δεδόχϑαι et 4Lovvoíov potius quam reliquorum 
testium δέδοκται et Θεοδοσίου ὁ ὃ 157 (p. 268, 22) ἐν εὐδίᾳ διάξειν 

optime P multoque melius quam ἐν εὐδαιμονίᾳ. nec facile erunt, 
qui $ 165 (p. 270, 15) uerba ineptissima ἀλλὰ xei σφόδρα ἔχαιρεν 

a P omissa reducenda esse putent. S 234 et 237 (p. 285, 13 et 24) 
χαλανδῶν Κουιντιλίων in P traditur, x. Ὀχεωβρέων in ceteris, quo- 

rum utrum praestet, dubium non est?): paullo infra S 260 (p. 288, 2) 
in Sardianorum deereto xai διαδιχάζωνται πρὸς αὑτοὺς ex P dedi; 

ceteri χαὶ μὴ διαδικαζώμεϑα πρὸς αὐτοὺς inepta dant et a re quam 

1) Συρίαν τήν τε ἄλλην zal τὴν χοίλην προσαγορευομένην. 

2) uide Hermes XIII p. 453 adnot. 2. 
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maxime aliena; nam id concesserunt Sardiani, ut Iudaeis liceret suas 
res inter se disceptare, quod alibi quoque eis obtigit. deinde 8 393 
(p. 312, 7) τὸ λῆμμα P habet, quod losephus scripsisse putandus 
est, non τὸ τόλμημα; nam de pecunia dicitur a Ventidio accepta. 
uide etiam 8 418 (p. 317, 2) 468 (p. 326, 5) 470 (p. 326, 16) aliosque 
librorum XIV et XV multos locos, quos enumerare longum est. 
transeundum enim est ad libros XVI, XVII et uitam, ubi P non minus 

ceteros saepe longe antecellit. uelut XVII 204 (p. 107, 19) in P est 
ἐγεγράφατο, in quo latet ἐτετράφατο; amat enim Iosephus in his libris 
sermonem ueteris Atticae; ceteri aut ἐσεεγράφετο aut ἐπεφέροντο tra- 
dunt. paullo infra XVII 209 (p. 109, 1) μωρίας ex P restituendum est 

pro τήμωρέας aliorum. 8 219 (p. 111, 8) Νεκόλαον xai Πτολεμαῖον xat 
πολλοὺς τῶν φίλων ἐτταγόμενος tradebatur, quod eum per se bonum et 

probum esse uideatur, tamen multo melius est quod P exhibet Νικόλαον 
xai Πτολεμαῖον xoi Πτόλλαν ἐτταγόμενος ; nam etiam in bello Iud. II 12 

(e. 2, 1) nominantur amici tres, Nicolaus et Ptolemaeus et Poplas. et 

infra $ 258 (p. 119, 11) quod uulgo traditur πολλῆς μάχης γενομένης 

eum obiter rem inspicienti satis facere possit, tamen re uera nullo 
modo aptum est, sed coniectura faetum uidetur ex πολλοῖς ἀμάχου 

γενομένης quod P habet, quamuis eorruptum sit. et uidetur Iosephus 
talia fere scripsisse uelut πολλοὶ πολλαχοῦ γενόμενοι. idem P infra 

8 262 (p. 119, 21) solus retinuit ó δὲ ξύλωσιν τταρέχων, quae demon- 
strant quid fere uoluerit Iosephus, quamquam restat corruptum :/zetv 
(p. 120,1), quod in ἐκάη mutandum esse conieci. et paullo post 8 307 
(p. 120, 6) quanto melius est quod P habet zr» ἀηδίαν τοῦ ζῆν, 

quam reliquorum τὴν ἄδειαν τοῦ ζῆν. et $ 311 (p. 128, 20) ex Palatini 
eorruptis litteris ozveet τοῦ παντὸς id recuperatur quod reponendum 
est οἰήσει τοῦ πάντ᾽, quod non uno nomine melius est quam uulgare 
οἰομένους πάντα; nam amat Iosephus in hae parte tales loquendi 
figuras. denique etiam in uita multa solus praebet P, ut $ 16 (p. 324, 
3 et 5) in eo uerum Poppaeae Neronis uxoris nomen seruatum est 
leuiter corruptum, cum in ceteris Πομτητηΐᾳ et ΠΙομττηΐας scriptum sit, 
unde editores Ποππηΐᾳ et Ποππηΐας fecerunt nomen Romae quidem 
a nullo exauditum. infra 8 23 sq. (p. 325, 5) solus P ea quae adhue 
ab editis afuerunt ita supplet, ut addita una littera!) uerum facile 
restitui possit. haee eiusmodi sunt, ut demonstrent, quanta sit codicis 
Palatini auctoritas, quae re uera maxima est. quamquam enim is 

quoque temporum iniurias passus est multas et in eo praecipue de- 

1) ex i« faciendum est ἵνα. 
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sideramus doctioris librarii curam, qua ut multa peccari, ita multa 
melius eonseruari solent, tamen recensionis et antiquioris et melioris 
antiquissimus est testis, tantaque est eius auctoritas, ut etiamsi 

 uitiosus est, semper cum religione respiciendus sit, nec facile misi 
re comperta committendum sit, ut ab eius auctoritate recedamus.!) 
nam saepe etiam si corruptus est, corruptelae a ueritate pro- 
pius absunt, quam reliquorum librorum fallax integritas; nam ad 

unum omnes hi librariorum doctiorum manus experti sunf, quibus 
saepe locos corruptos non tam emendatos quam refietos esse constat, 
id quod eis eonfirmabitur, quae mox de reliquis codicibus die- 
turus sum. 

Restat, ut de Palatini manu seeunda pauca addam, quae per 
librum XI et initio XII passim saeculo fere XII non pauca correxit, 
quam apparet codice usum esse, qui simillimus erat eum epitomae 
tum Vatieano 984 (W). praeterea nihil dedit quod memorabile esset. 

Inter reliquos codices Palatino proximus est Florentinus (F). 

ae primum hie liber non pauca habet sui propria, uelut, ut quaedam 
insigniora proferam, XI 196 (p. 42, 5) omittit γυναῖχα, XIII 127 

(p. 173, 19) ἀρμαϑαὶμ dat pro Ῥαμαϑαὶν, XIII SS (p. 166, 27) 247r04- 
λώνιον τὸν ὄντα pro τὸν τάον asciuit ex libro 1. Maccab., aliaque 
complura. sed plerumque ita consentit cum P, ut intellegas magnam 
recensionis Palatinae partem eo contineri. cuius consensus eum 
exempla abundent, pauca grauiora nune proferam. XI 33 (p. 10, 14) 
ἑχατὸν om. F et m. 1 P; item $ 52 (p. 13, 21) πολλάχις om. P'F; 
8 56 (p.14, 18) £9» non ϑνητὰ exhibent P!F; eidem XI 203 (p. 43,4) 
non ἔϑνος, Sed corruptum ἔργον exhibent; XII 589 (p. 140, 4) quod 
in reliquis recte est ToíroAw in PF?) rgiow est duabus litteris 
elisis. sed ut in his aliisque multis locis?) Palatini corruptelas 
rettulit F, ita non pauca egregia cum eo habet communia. uelut 
XIII 114 (p. 171, 6) λαμπρῶν tradunt PF melius quam ἀλλοτρέων 
reliquorum; XIII 320 (p. 210, 15) uxor Aristobuli in eis Σαλίνγα 

uocatur, non Σαλώμη, quod multo tritius erat et sine dubio ex illo 
faetum est; aecedit ad codices PF auctoritas Eusebii, qui et ipse 

Zalíve habuit. paullo infra duo sunt loci insignes XIII 396 sq. et 
XIV 18, ubi oppida et regiones commemorantur, quas Alexander 
Iannaeus subegit, quae in solis PF sincerae traduntur. nee parui 
faciendum est XIV 4 (p. 239, 4) hos recte tradere σταραλαβόντος γὰρ 

1) quare nunc paenitet, quod uit. 65 (p. 332,12) non χατασχεϑέντα dedi 
sed χατασχευασϑέντα. 

2) uide XI 97 (p. 23, 3), 139 (p. 30, 21), 143 (p. 32, 1), XIII 330 (p. 212, 20) 
— 
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τὴν βασιλείαν '"Ygxavo?, cum in ceteris sit ἀρξαμένου τοίνυν τῆς 

ἀρχιερωσύνης Ὑρχανοῦ, quae nec uerbis nee re apta sunt; nam nec 

reete dieitur ἄρχεσϑαι τῆς ἀρχιερωσύνης et scimus Hyrcanum statim 
post patris Alexandri mortem nouem annis antea sacerdotium iniisse 
(XIII 408). denique XV 112 (p. 352, 12) ἐν χαλῷ στρατοπεδεύσασϑαι 
ἔγνω dedi ex PF; nam quod reliqui habent ἐν Κανᾶ στρ. uitiosum 

est, quoniam Cana in Arabum potestate erat. aliis locis etsi F non 
idem tradit ac P, tamen proxime ad eum accedit, uelut XIV 234 
et 237 aliisque loeis plurimis. quae cum ita sint recte dixisse uideor 
nullum codicem ad P tam prope accedere quam F. 

At saepe idem a P recedit aduersariisque se adiungit, ut recen- 

siones duae in eo commixtae esse uideantur. et exempla, quibus hoc 
demonstratur, commodius infra exhibebo. nune id addo interdum 
utriusque recensionis uerba in eo ita coniuncta esse, ut aut utraque in 
textu posita sit, aut altera utra inter uersus aut in margine addita sit. 

ἔσεσϑαι 
uelut XI 16 (p. 7, 8) ἔσεσϑαι exhibet P, γένεσϑαι alii, γίνεσϑαι F; 
XII 382 (p.139, 1) δεξάμενοι τοὺς παραγενομένους P, δεξάμενοι 
τοὺς λόγους alii, δεξάμενοι τοὺς παραγενομένους λόγους F; XIIL 5 
(ρ. 152, 15) ἐκείνων P, ἁπάντων ali, ἁπάντων ἐχείνων et ἐχείνων 
ἁπάντων (nam bis baee scripsit) F, ibidem XII 359 (p. 140, 4) τρίοιν 
PF habent pro Τρέπτολιν, sed in margine F nota fuit nune deperdita, 
quam τρίπολεν dedisse puto. alia huiusmodi exempla habes XIII 357 
(p.217,15), XIV 106 (p. 259, 4), 110 (p. 259, 19), 416 (p. 316, 12), 
XV 42 (p.339, 20). ceterum Florentini auctoritas, nisi accedit P, 

non nimis magni est facienda. 
Huie Florentino maxime consimilis est Vaticanus 147 (V), de 

. quo nune pauea dieam. in eo iam supra dixi uestigia apparere re- 
cognitionis a doetiore homine institutae, id quod eo confirmatur, quod 
quae solus interdum habet aperte interpolata habenda sunt, id quod 

tribus libri XV loeis docetur; nam XV 53 (p. 341, 20) διάϑεσιν dat, 
reliqui προαίρεσιν; et S 217 (p. 371,7) uera πλείονος συντυγχάνει τῆς 

παρρησίας, reliqui μετὰ πλείονος τταρρησίας εἰς λόγους ἦλϑεν οἱ 

8. 200 (p. 9517, 1954.) τοῖς Ἰουδαίων ἔϑεσιν τοὺς Ἰδουμαίους χρωμένους, 

- reliqui τοῖς Ἰδουμαίοις τὰ Ἰουδαίων (ἔϑι) μεταλαβοῖσιν. multa prae- 
terea in eo transposita sunt, uelut XII 401 (p. 142, 6), 414 (p. 144, 22), 

— XIII 64 (p.162, 16), 84 (p.166,9). talia si exceperis, in plurimis 
Vaticanum cum Florentino consentire uidemus, uelut XII 32 (p. 78,11) 
reliqui omnes φόρων exhibent, δεαφόρων FV; XII 64 (p. 84, 1) τὴν 
ἀποτύπωσιν ceteri, τὴν διατύπωσιν FV; XII 69 (p. $4, 20) ἄλλων 
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om. FV; quae omnia ideo memorabilia sunt, quod in eis Aristeas, 

ex quo losephus hune locum petiit, eum codicibus illis conspirat, 

ut conicere possis has leetiones a librariis ex Aristea Iosepho imputata 

esse. deinde XII 22 (p. 76, 11) non ϑέντες Sed νοήσαντες soli dant 

FV, denique XV 335 (p. 393, 3) uerba προχυμάτια γοῦν ἐχαλεῖτο 

absunt a V, inter uersus suppleta sunt in F. praeterea uide XII 22 — 

(p. 76, 13), 70 (p. 85, 4), 108 (p. 90, 25). demonstratur his exemplis 

ne coniunctos quidem FV magnam habere auctoritatem; est tamen 

ubi aut non spernenda aut sine dubio uera tradant; nam XII 153 

(p. 98, 20) μαρτύρια, quod eerte necessarium non est, omittunt FV; 

eidem XII 267 (p. 118, 5) ἀδόξως habent melius quam ἀφόβως aut 

ἀσεβῶς reliquorum; et XII 271 (p. 119, 2) ἄλλοι dant quod in reli- 

quis πολλοὶ est, quorum fortasse utrumque a losepho positam est; 

et $ 273 (p. 119, 8) πολέμου νόμῳ recte tradunt FV, πολεμουμένοις 

reliqui. maxime uero memorabile est, quod XII 158 (p. 99, 11) uerba 

τὸν Εὐεργέτην, ὃς ἦν πατὴρ τοῦ (Φιλοπάτορος a solis FV absunt !), 

quae quidem a Iosepho uix seripta esse possunt; nam hie Iudaeorum 

res digessit regum Aegyptiorum et Asianorum seriem seeutus; eum 

autem iam antea (8. 129 sq.) ad Ptolemaeorum Philopatoris et Epi- 

phanis et Antiochi magni tempore uenerit, nullo modo has Hyreani 

et Iosephi res Ptolemaei tertii regno aseribere potuit; recte igitur 

uerba illa in FV omissa sunt. potest tamen fieri, ut ex coniectura 

a docto aliquo lectore eiecta sint, quoniam ne ea quidem quae restant 

omnino placent; nam primum post Φιλοττάτορος inserendum esse 

puto óc, quod facile omitti potuit, nec placet τὸν βασιλέα Πτολε- 

μαῖον; satis enim erat dicere τὸν βασιλέα aut τὸν Πτολεμαῖον; 

ergo fortasse ne FV quidem incorrupta exhibent, sed interpolamenti 

partem maxime conspicuam solam remouerunt. 

Sequitur eodex Leidensis (L), qui ut ambitu, nam ut FV libro- 

rum est XI—XV, ita multis aliis rebus Florentino et Vatieano similis 

est, ut persaepe FL aut FLV idem testari uideas. uelut XII 49 

(p. 81, S) zéuwer.superaddunt FLV; XII 110 (p. 91, 9) idem 7637 

δὲ μάλιστα coniectura, ut uidetur, faeta ex μάλιστα ὡς δὲ; XII 146 

(p. 97, 12) omittunt ὄνων; XII 159 (p. 99, 16) ordinem uerborum ex- 

hibent alium. uide praeterea XII 75 (p. $5, 20), 159 (p. 99, 16), 

369 (p. 119, 13), 349 (p. 132, 23) aliosque locos complures. et plerum- 

que, sieubi ab aliis discrepant, minoris sunt auctoritatis, nee liberi 

ab interpolationis suspicione; nam ut supra F et V ex Aristea 

1) nam de epitoma et Latino infra dicetur. 
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quaedam adsumpsisse dixi, ita XIII 340 (p. 131, 9) quod non 7MeAA« 
sed ααφα traditur in FLV, id ex Maecabaeorum libro petitum 
esse patet. interpolatum est etiam XII 351 (p. 133, 10) δεώχονται, 
quod in his solis extat, quamquam enim re uera aliquid deest, hoc 
tamen supplementum acrius rem intuenti satisfacere non poterit nec 
Iosephi sed librariorum esse uidebitur. quaedam tamen FLV optima 
exhibent, ut XII 15 (p. 75, 11) ἀπηχεῖν non ἀπέχειν et XIII 181 
(p. 184, 5) ἐπισχευάσαι, nec displicet, quod ibidem τείχη in alio loco 
ponunt. denique memorandum est XII 163 (p. 100, 8) πρὸς τὸν 
Πτολεμαῖον in eis tradi, cum reliqui zoóc τὸν Εὐεργέτην Πτολεμαῖον 

exhibeant, qui locus tamquam supplementum est eius, de quo modo 
dixi, XII 158; nam illie quoque Euergeta Ptolemaeus ferri non potest. 
denique quam sit coniunctus L cum F et V demonstratur argu- 
mentorum condicione, quae non raro a librariis mutata sunt. uelnt 

in Arg. lib. XIII p. 150, 26 unum loeum prorsus immutauerunt FLV; 
et magis etiam ante librum XIV p. 238, 1 multa in FL adiecta sunt.!) 
simul hoe loco eonspieitur, quam sui iuris sit L; nam in his argu- 

mentis p. 238, 9sq. et 239, 6 solus L haud pauca aliter dedit ac 
ceteri. nec desunt alia, quae L solus sibi habeat nullo socio, in 

quibus quaedam sunt memorabilia; nam ualde arridet quod XI 293 
(p. 60, 1) omittit ζῶσιν, quod abundat; nec spernendum est XII 7$ 
(p.165, 3) quod praebet παρὰ τοῦ πατρὸς, cum ceteri omittant rov; 

nee dubitaui XIV 90 (p. 255, 22) ex eo recipere χατήγαγεν pro reli- 
quorum κατῆγεν; nec minus uerum est XIV 106 ἰσχύει, quod reliqui 
ἔσχει Seribunt, e£ XV 156 (p. 360, 10) καὶ ór pro xoi δεῖν, nec dis- 
plicet, quod paullo ante $ 155 (p. 360, 4) omittit ov». quare dili- 
genter reputandum est, num uerum sit quod XII 417 (p. 145, 7) uerba 
ὀόγμα συγχλήτου περὶ συμμαχίας xai εὐνοίας τῆς πρὸς τὸ ἔϑνος 
τῶν Ἰουδαίων in textu desunt, sed in margine eadem manu quae 
cetera scripsit addita sunt nee, ut adsolet, signum adiectum est omis- 
sionis. haec igitur uideri possunt ex margine inter losephi uerba 
delata esse; nam ad ipsum senatus consultum non pertinent. sed 
quoniam infra similia habemus ἐγράφη τὸ δύγμα ὑπὸ Εὐττολέμου etce., 
quae apparet ab ipso Iosepho adieeta esse, illa quoque genuina 
habenda sunt nec sequendus est L, in quo et non rara et aperta 

sunt uitia et interpolamenta; uelut XII 345 (p. 132, 10) adiectum est 
δεεγνώχει, et XIII 159 (p. 179, 15) παρώρμα, et XIII 186 (p. 185, 1) 

abróJev; cf. XI 79 (p.19, 13), 96 (p. 22,16), XII 312 (p. 126, 6). 

1) Argumenta libri XIV desunt in V. 



batur, omissum est uacuo loco relicto. 
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memorabiles denique loei sunt XII 248 (p. 114, 8) et 319 (p. 127,13) 
ubi mensis Exelei (aut Caslei) nomen, quod paullo insolentius uide- 

Iam uero libri quos modo recensui FLV ut inter se similes sunt, 
ita aut singuli aut omnes multa cum P habent communia. coniun- 
guntur enim interdum PL, ut XII 400 (p. 141, 24), XV 76 (p. 345, 23), 
279 (p. 382, 8), et PFL, ut XIV 97 (p. 257, 12) et saepius PV, 
in quibus XIV 183 (p. 274, 2) reete ἄδικον legitur, non adj 

saepissime uero PFV, ut XI 81 (p. 20, 5), 124 (p. 28, 11), 131 

(p. 29, 15), 133 (p. 30, 6), 234 (p. 49, 12), 236 (p. 49, 19) T plurimis 

aliis locis; nee minus frequenter PFLY, uelut XI 165 (p. 36, 14), 
176 (p. 38,15), XII 12 (p. 74, 25), 113 (p. 91, 22), 371 (p. 136, 24), 
379 (p.138, 8), 394 (p. 141, 1), 400 (p. 142, 1), 405 (p. 142, 24), 
XIII 2 (p.151, 8), 8 (p.152, 25), 70 (p. 163, 19), 104 (p. 169, 12), 
154 (p. 178, 12), 177 (p. 183, 6), 1S0 (p. 184, 2), 183 (p. 184, 14), 198 
(p.187, 10) aliisque loeis paene innumeris. habemus igitur familiam 
quandam eodieum PFLV aut PFV, eui opposita est altera eodieum 

AMW aut LAMW, unde apparet Leidensem incertum inter utrum- 
que genus haesitare, ut euias sit nescias. et eis quae iam supra 
disputaui demonstrasse uideor, id genus cuius est P maioris esse 
auctoritatis. saepe igitur AMW aut LAMW corrupta aut interpolata 

dant, uelut XII 371 (p. 136, 24), 379 (p. 138, S), XII 312 (p. 126, 8), 

XIII 72 (p.164, 2). sed ut ipse P saepe corruptus est, ita totum 
hoe genus non pauca habet uitia nec raro ab altero superatur; quod 
eum multis loeis demonstretur, nune tres maxime adferam; nam 
XIII 35 (p. 157, S) regis Alexandri nomen, quod abesse nullo modo 
potest, ab LAMW suppeditatur, a reliquis omittitur, et XIII 285 
(p. 204, 10) ὡς xai πρόσϑεν δεδηλώχαμεν recte AMW exhibent, ὡς 

xai ἐν ἄλλοις δεδιλώχαμεν perperam PFLV, et XV 225 (p. 312, 21) 
quod in PFV legitur τὸ qíArgov ἔλεγεν εἶναι φάρμαχον om^ ἐκείνης 
διδόμενον et male enuntiatum est nec eis quae antecedunt aptum; 

optime uero in LAMW extat xai τί τὸ φίλερον εἴη ἐρωτήσαντος, φάρ- 
μαχον εἶπεν ὑτε᾿ ἐκείνης διδόμενον. sed interdum non satis apparuit !), 
utrum uerum sit et tune quidem plerumque id genus secutus sum, 

euius est P. concedendum tamen est, saepe eiusmodi locis fortasse 
alterum genus meliora praebere, uelut XIII 104 (p. 169, 22) ubi 
4daeyGvog molestum uidetur, et XIII 92 (p. 167, 19). interdum uero 

1) uelut. XIII 177 (p. 183, 6) ἐγνωκότα PFLV μεμαϑηχότα AMW, et 180 
(p. 184, 2) στρατηγοῖς παραδοῦναι PFLV παραδοῦναι στρατηγοῖς reliqui; utrum- 

que enim uerum esse potest. 
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accidit, ut eiusdem generis alia placeant alia minus, quorum est 
XIII 154, qui loeus ideo quoque memorabilis est, quod L partim 
alterum genus sequitur partim alterum. sed talia aliis extricanda 
relinquo. 

$ 5: de AMW. 

Transeo nune ad codices AMW, quibus alterum genus efficitur, 
quos quidem quieumque horum librorum partem aliquam pertracta- 

uerit, facile intelleget summo inter se consensu esse conspicuos. 
atque omnes, maxime uero antiquissimus eorum À, eo commen- 
dantur, quod doetiorum hominum curam experti esse uidentur, quo 
faetum est, ut et multis mendis, quibus reliqui aspersi sunt, careant 
et non raro interpolati sint. seponenda autem est ea pars Ambro- 
siani, quae uno quaternione deperdito manu saeculi fere XV sup- 
pleta est, in quibus insunt XI 184 (p. 40, 2) Περσῶν --- 280 (p. 57, 22) 
àvegroí; haec enim ex L petita esse uidentur neque quiequam ad 
Ambrosianum faciunt. ceterum. AMW ab FLV non genere solum 

sed etiam ambitu discrepant, cum illi libros decem eum uita habeant 
unaque eum tertia etiam quartam antiquitatum pentada complectan- 

tur, qua re adsimilantur Palatino. simul accidit, ut paullo alia sit 
eorum ratio in libris XI—XV atque in reliquis et in uita, quo effi- 

eitur, ut paullo explieatius de eis dicendum sit. 
Àe primum inde a XII 199 (p.106, 7), unde incipit Medicaei 

pars antiquior, usque ad finem libri XV singularem uidemus esse 
similitudinem codieum ἃ et M eiusmodi, ut fere semper conspirent 
nee diserepent nisi raro et in rebus leuioribus. et cum A, id quod 
supra dixi (p. VII), plurimas habeat correeturas alia manu super- 
additas, fere semper eum correeto A consentit M!) atque adeo no- 

tarum quoque marginalium, quae in A ascripsit correetor, multas in 
margine exhibet una eum textu manu prima exaratas. quare his 
libris lectis Medicaeum ex Ambrosiano descriptum esse dixerit ali- 
quis. sed aliter res se habet in libris XVI—XX cum uita; nam ibi 
M ab A non raro satis longe recedit, uelut XVII 195 (p. 105, 23) 

omittit αἱ et ἔμελλον, et XVIII'194 (p. 175, 16) recte absunt ταῦτα 
εἰπών, ἀλλὰ δὴ ἠμείψατο, quae extant in Α. deinde uita 22 (p. 325, 5) 
-quae supplet P ab A omnia absunt, sed partem seruauit quamuis 
 mutilatam M, et 330 (p. 375, 8) uerba xai τοῖς σὺν αὐτῷ in M extant, 
ab A absunt, et 398 (p. 385,2) Κανᾶ in M traditur, Σελεύχειαν in A, 
et 412 (p.386,29) Ταριχέας in M ταρὶς in A. accedit quod non iam 

1) perraro aliter accidit, uelut XII 397 (p. 141, 16). 
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eum Α eorrecto consentit M, sed imprimis maiorum correcturarum 

nullam expressit (uide XX 26 sq. p. 280, 19 sq.). quare eum et Medi- 

eaeus et Ambrosianus unum sit corpus nec diuisionem admittant, 
ne prior quidem Medicaei pars (XII—XV) ex Ambrosiano petita esse 
potest, praesertim cum etiam in his quaedam sint discerepantiae inter 
A et M, quae uix ad librarii errorem referri possint. uelut XII 393 
(p. 140, 20) M omittit βασιλέως satis molestum; XII 410 (p. 144, 2) 
solus non χώραις exhibet, sed κώμαις; XIII 332 (p. 215, 5) xaAov- 
μένην A tradit, at M cum FLE λεγομένην; XII 413 (p. 144, 14) eum 

VE habet &yíov, non ἀρχαίων eum A aliisque; XIV 72 (p. 252, 7) 
οὐδενὸς in A est, οὐδενὸς τούτων in M; XIV 170 eum P scribit 
Σέξστος non Σέχστος cum A et $ 171 χατέπληξεν ἅπαντας cum PE, 
at χατέπληξε πάντας Α cum aliis. quare mira illa inter M et ἃ 

correctum concordia inde explicanda est, quod is qui Ambrosianum 

correxit in libris XI—XV usus est libro Medieaeo tam simili, ut 
eius archetypum uideri possit. et qua ratione corrector ille usus sit, 
duobus loeis docetur, primum XIII 242 (p. 196, 11) ubi et A et M 
exhibent σπένδεται et in margine uariam lectionem ἔφη σπένδεσϑαι. 
uerum σπένδεται in Α a correctore positum est; olim enim erat 
ἔφη σπένδεσϑαι id ipsum quod in margine extat. quid igitur eor- 
rectorem mouisse dicemus, ut ἔφη σπένδεσϑαι non intactum relin- 

queret et alterum σπένδεται in margine poneret? uidetis eum id 
egisse, ut Ambrosianum suo exemplari quam maxime similem faceret, 
ut et in margine et in textu uterque idem haberet. alius locus est 
XVIII 334 (p. 201, 5), ubi ποινὴν exhibent MWE, ἄποινα A, cui 
in margine ascriptum est yo ἄποινα. iam hoc apparet spectare ad 
ποινὴν, quod MWE exhibent. quare hoc correctorem in textum re- 
ponere uoluisse puto, at oblitum esse.!) quodsi ad exemplar Medieaeo 
simile correctus est A, apparet correcturas et minores, quas manu 1 
factas esse dixi, et maiores, quas manui 2 ascripsi, eiusdem esse 
originis, eum per libros XII—XV utrumque genus pariter eum Medi- 
eaeo consentiat. quod autem de his libris certum est, id etiam ad 

reliquos pertinere necesse est; uni igitur homini et correeturae et 

leetiones marginales tribuendae sunt. 

Alia est ratio codicis W ; nam is in libris XI—XV ad Ambrosiani 
manum primam proxime accedit, quare maximi momenti est ad ex- 
plorandum, quid dederit A'. uide XIII 75 (p. 165, 2), 90 (p. 167, 6), 
94 (p. 165, 3), XIII 259 (p. 205, 4), 298 (p. 206, 16), 312 (p. 209, 14), 

1) paullo alius sed similis est locus XV 219 (p. 371, 21). 
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XV 150 (p. 359, 5); nam his aliisque loeis A! eadem habuisse ap- 
paret, quae habet W; reputandum enim est, quae in A in rasura 

extant, pressius scripta esse, ut pauciora fuisse quam nunc sunt 

appareat. 
Jam uero codices AMW minime ita sunt inter se coniuncti, ut 

semper aduersarii sint alteri generi, euius sunt PFLV, sed cum sin- 

gulis eorum multa communia habent. omitto Leidensem, quem supra 
dixi tam saepe cum eis facere, ut dubites, utri parti ascribendus sit. 
nee memoratu dignum uidetur !), sicubi, id quod raro accidit, F aut V 

eum AMW consentiunt. at memorabilis est consensus eorum cum P, 
qui ut non admodum frequens est, ita non nimis raro accidit, uelut 
XI 55 (p.14, 12), 141 (p. 31,18), XII 78 (p. 165, 5), 114 (p. 171, 9), 
301 (p. 207, 12), 412 (p. 228, 19), cui consensui magnam auctoritatem 

tribuendam esse apparet. sed haee cum P aut L affinitas non omni- 
bus eadem est; nam obseruari potest A correctum et M et utrius- 

que marginem propius accedere ad L, contra A! et W paullo magis 
eoniunetos esse eum P, id quod uno exemplo demonstrasse satis erit 
ΧΙ 136 (p. 95, 23), quo continetur fragmentum Polybianum, euius 
pars nune abest a PW et afuit olim ab A, quo faetum est, ut ea 
uerba, quae supplent FLV et paullo aliter M et A correetus, minoris 

sint auctoritatis nec certo constitui possint.?) 
Praeterea W non raro ab AM secedit et aut solus per se stat, 

aut eum P aut eum L coniungitur. et quae solus habet saepe non 

magni sunt facienda ?), est tamen ubi solus inter codices graecos 
uerum seruarit, id quod demonstratur maxime libro XI; nam 8 149 
(p.33, 9) egregium est reique uniee aecommodatum quod habet 
ὑπαίϑρῳ, non cum reliquis ?;zeoq«; et $ 12 (p. 6,9) uerba εἰς τὴν 
ἰδέαν ἀτιελϑοῦσι πατρίδα, quae uix abesse possunt, ab eo traduntur, 
et 8 207sq. (p. 44, 2 et 4) magis placent quae in eo sunt, quam quae 

reliqui exhibent. aliis quoque locis, uelut XI 8. 40 (p.11, 17), 61 
(p. 16, 5), 105 (p. 24, 18), 198 (p. 42, 10) ualde arrident quae tradit, 
nec dubito, quin XV 312 (p. 358, 8) eo auctore scribendum sit τοῦ 
ἀμήτου — ὑποφαίνοντος, non ὑποφανέντος. interdum P sibi asciuit 

1) memorandum est, quae XII 71 (p. 85, 6) ad Maeandrum explicandum A! 

—jin margine habet, eadem etiam in F fuisse uideri, ubi in textu extat nota, sed 

margo nunc recisus est. 
I: 
T 2) XII 328 (p.129, 1) quod PA!'W habent τοῖς 'Ho« υἱοῖς καὶ Ἰδουμαίους 
etsi non uerum, tamen proxime a ueritate abest scribendumque erit τοῖς Ἡσαῦ 

υἱοῖς τοῖς καὶ Ἰδουμαίοις. 
3) ueluti non rarae sunt in eo lacunae, ut XIII 284 (p. 204, 6), 292 (p. 205, 15). 
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socium solum W, ut XI 79 (p. 19,12), ubi ἐν habent pro c», et XI 10 
(p. 6, 2) et 100 (p. 23, 19) ubi in utroque est Ναβουχαδανάσσαρος 

non Ναβουχοδονόσορος "), et XV 364 (p. 395, 14) ubi consentiunt in 

" ἄβατον aliisque locis. his similes ei loci sunt, ubi in W in unum 

quodammodo coaluerunt quae habet P eum eis quae eeteri tradunt, 
uelut XII 176 (p. 102, 15), ubi οὐχὶ Seuévovc in P est, συνθεμένους 
in aliis, οὐχὶ συνϑεμένους in W, similiterque XII 327 (p. 12$, 23), 

nisi quod hie Palatino adiunguntur F et V. denique memorandum 
est, interdum coniunctos esse LW, cuius rei exempla in omnibus his 
libris extant, uelut XI 73 (p. 18, 5), XIV 46 (p. 247,14), 49 (p. 248, 2), 

plurima tamen in XV, ut 8 1$ (p. 335, 20 et 22), 66 (p. 344, 4), 
17 (p. 346, 4), $2 (p. 346, 23) aliisque locis. 

Cum igitur in libris XI—XV ualde implieata sit eodieum AMW 
ratio, multo simplieior est in reliquis. nam hie primum Ambrosianus 
paullo propius accedit ad Palatinum, M uero et W in plurimis et 
maximis consentiunt, ita tamen, ut M magis eum A, W autem cum P 

faciat.) simul eo differunt M et W, quod W nihil habet in mar- 
gine eaque quae M in margine habet, saepe W in textum receperit. 

deinde in A multa correcta sunt, maxime in libro uigesimo, qui 
scatet correeturis, ut non raro plures uersus deleti et reficti sint. 
et harum eorreeturarum minores quaedam cum MW consentiunt, 
numquam uero maiores, sed ex spatio rasurae apparet, Ambrosiani 
manum primam (A!) idem habuisse quod est in MW. contra quae A 
in margine habet, quae supra demonstraui etiam in correctoris libro 
marginem occupasse, saepissime ea sunt, quae habent MW. haee 
ut idoneis exemplis illustrentur, primum affero quod XVI 361 
(p. 60, 6) extat Παλαεστῶ: hoe enim PAM exhibent; sed ad AM in 
margine ascriptum est Πλατάνη, hoc denique exhibet W sine dubio 
sumptum ex bello Iudaieo I 539, nam ibi Πλατάνη nominatur.?) 
paullo aliter XVII 54 (p. 79, 16) in PA legitur Σόνδον, quod eor- 
ruptum uidetur ex £o:uov; nam a. et » litteris antiquis scriptae 
ualde sunt similes. sed A in margine ascriptum habet σόεμον et 

id ipsum exhibent MW, quod etsi uerum est, tamen non ex antiqui- 
tatum libro meliore, sex ex bello Iud. 1 571 sumptum est, ubi nune 
quoque extat. XVIII 124 (p. 163, 2) A habet χειμαδιᾶν !), ex quo re- 

1) Ναβουχαδανάσσαρος etiam in libro X saepius in codicibus quibusdam extat. 
2) uide XVI 265 (p.44, 24), 270 (p 45, 24), 355 (p. 59, 6), 356 (p. 59, 13), 

360 (p. 60, 1), 573 (p. 62, 5). 

3) utrum uerius sit Πλατάνη an Παλαεστῶ uideant doctiores. 

4) nam quod ν in rasura est, nullius esse uidetur momenti. 
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stituendum esse conieci ze«uaó«a; ascriptum est in margine χειμα- 
διοῦντας et huie simile χειμαδιοῦντος MW exhibent. deinde paullo 
infra 8 125 τι. τῆς ἐπὶ Πετραίους ὁδοῦ recte dederat A, sed inde 

corrector fecit τῆς ἐπὶ Πέτρας εἰσόδου, quod habent MW; ergo 
correctoris codex eum MW consentiebat. sed longe alia res est multis 
aliis locis maxime libri XX, uelut $ 26 sq. (p. 280, 19 544.)}; nam 
totus hie locus in A in rasura extat, ut appareat olim afuisse ea, 
quae nunc quoque absunt a MW, similiterque $ 92 (p. 291, 20), 94 
(p. 292, 9), 114 (p. 295, 13 8q.). multum igitur ualent MW, ut cogno- 

seamus, quid habuerit A!. jam ex his quae elegi exemplis con- 
spieitur, quae sit horum codicum auctoritas; nam, ut Palatinum 

omittam, longe optimum esse apparet Ambrosianum eumque in libris 
XVIII, XIX, XX, qui non extant in Palatino, fundamentum recen- 
sionis esse, ita tamen, ut MW minime neglegendi sint, uelut XVIII 
194 (p. 175, 16) ab eis omittuntur ταῦτα εἰπὼν ἀλλὰ δὴ ἠμείψατο, 

quae aperte sunt spuria, et XX 114 (p. 295, 12) recte exhibent χώμας, 

non χώρας ut A, aliaque multa. eorrectorem uero Ambrosiani habuisse 
librum pessime interpolatum eertum est; quamquam sunt, quae solus 
incorrupta tradiderit, uelut XVIII 228 (p. 181, 12) εὐαγγελεούμενος 
et XIX 157 (p. 237, 7) -dAxvvv non ᾿ρχύων; sed maiores correcturae 
fere omnes nihili sunt nequissimaque in eis insunt interpolamenta. 
uelut XX 92 (p. 291, 20) quod inserit ϑνήσκει, id ex coniectura 
factum esse inde apparet, quod in Epitoma paullo post additur κατα- 
στρέφει τὸν βίον; et ὃ 94 (p.292, 9) quae supplet ἀλλὰ τῷ γήρᾳ 
xal τῷ τῆς λύπης ἀλγήματι πιεζομένη ταχέως ἀπένψυξεν quis pro 
genuinis uendiderit aut ea quae 8 113 sq. aliisque locis supplentur 
aut inepta aut inutilia? unum, nisi fallor, noui locum, ubi lacuna 
recte ab hoe correetore expletur, XX 26 (p. 280, 195q.). idem 
tamen eorreetor paullo infra (p. 281, 4) addit μαϑησομένη supple- 
mentum et uitiosum et ineptum. quae igitur eorrector Ambrosiani 
in his libris suppeditat, suspecta sunt omnia. 

Denique singularis est horum librorum condicio in uita, ubi 

multo minus eminet À, immo saepius MW uerum seruasse uidentur. 

primum enim, ut supra monui, uit. 22 sq. (p. 325,5) in eo loco, quem 
solus P integrum dat, etiam ab MW quaedam absunt, sed plura 
in eis extant quam in A; deinde 8 330 (p. 375, 8) uerba xai τοῖς 

σὺν αὐτῷ, quae indubie sunt genuina, soli exhibent MW. denique 
non pauci sunt loci, ubi soli aut optima aut admodum probabilia 
tradiderint, uelut $ 62 (p. 331, 23), 68 (p. 333, 4), 77 (p. 334, 13), 
84 (p. 335, 16), 86 (p. 336, 3), 90 (p. 336,15), 100 (p. 338, 8), 105 

C 
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(p.339, 4), 119 (p. 341, 11), 120 (p. 341,14), 144 (p. 3406, 1), 192 
(p. 353, 20), 195 (p. 354, 17), 230 (p. 360, 10 sq), 232 (p. 360, 17). 
in uita igitur MW, quamquam non desunt corruptelae et interpola- 
menía, permagni sunt faciendi. 

Vt igitur compleetar quae de AMW dixi, eorum condicionem 
omnem inde explicari patet, quod in eis bini quinorum librorum 
codices uarie compositi sunt. distinximus enim in libris XI—XV 

duo genera, quorum alterius est A! et W, alterius A correctus et M. 

deinde in libris XVI—XX tria genera sunt, quorum primi est Αἱ 
alterius MW tertii A correctus. quodsi priorum librorum genera 
esse ponimus a et b, posteriorum uero x et y et z, codicem À! com- 
positum esse dicemus ex a et x, W ex a et y, M ex b et y, deinde ἃ 
correctum ex b et z. uita, euius ratio est singularis, ex alio fonte 
pentadi posteriori adiecta esse uidetur. 

8 6: de RE. 

Postremo de codiee Regio, in quo uita inest coniuncta cum bello 
Iudaico, pauca dicenda sunt, qui quamuis minoris sit uetustatis, tamen 

multis de eausis memorabilis est. primum enim saepe concinit eum 
Palatino, uelut $ 22 sq. (p. 325, 5), quem locum saepius memoraui, 

etsi paullo deterior est quam P, tamen non multum ab eo discrepat. 
paullo infra (u. 6) recte χέστεον dat, χέσσιον P γέσσιον AMW, saepe- 

que alibi aut in bonis aut in corruptis cum eo facit aut proxime eum 
accedit, uelut 8 29 (p. 326, 13) pro τούτοις ἀεὶ in P extat vovro- 
γέισαι, in R τοῦτο πεῖσαι; uide S 137 (p. 344, 18), 299 (p. 370, 24) 

et 138 (p. 345,3), ubi quod in eo est βρέχων, id potius ex φέρων ortum 

uidetur, quod est in P, quam ex φύρων reliquorum. at minime is 
est Palatini et Regii consensus, ut semper idem testentur aut hie ex 
illo transseriptus esse existimari possit; nam saepe relicto Palatino 
aliis se addixit Regius, ut 8 308 (p. 372, 4) non τέλος cum P sed 
zéípac habet eum MW, et 365 (p. 380, 7) φέλτατε addit cum AMW 
similiterque 332 (p. 375, 16), 394 (p. 384, 7), 396 (p. 384, 15). multa 
deinde habet peculiaria, inter quae egregia sunt quaedam et sine 

dubio recipienda. leuius est quod S 322 (p. 375,14) ἰωτατεάτην habet 

rectius quam ceteri ἰωτάπην; nam hoc coniectura facili emendatum 
esse potest. sed grauior est locus $ 37 (p. 327, 11), ubi solus sine 
uitio exhibet ὡς f πόλις ἀεὶ τῆς Γαλιλαίας ἄρξειεν, optime uero 

$ 244 (p. 362, 23) dat μολύνειν τὰς χεῖρας a ceteris corruptum in 

λαμβάνειν τὰς χώρας, et 8 359 (p. 379, 13) τῶν αὐτοχρατόρων τῶν 
τὸν τιύλεμον χατεργασαμένων tradit multo illud melius quam reliquo- 
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rum τῶν αὐτοχρατόρων τοῦ πολέμου γενομένων, itidemque 120 

(p. 343, 14), 197 (p. 354, 22), 208 (p. 356, 16), 358 (p. 379, 10) aliis- 
que locis. cum igitur haee habeat optima, tamen non semper dona 

eius sine examine admittenda sunt, id quod apparet S 147 (p. 346,13): 
nam quae R habet, ea ex bello Iudaico II 612 (c. 21, 5), ubi eadem 
paullo aliter narrantur, inuecta sunt?); et 8 158 (p. 348, 12) εὐφή- 
μους post φωνὰς interpolatum est omisso paullo antea ἐπαίνων; 
deinde 8 350 (p. 378, 1) sententiam supplemento egere ratus libra- 
rius adiecit γέγονεν αἴτιος. at re uera aliquid deest S 236 sq., sed 
quod supplet R (p.376, 6) τὸν λόγον τρέψαι, id non potest non 
suspectum esse. denique memorandum est $ 18$ (p. 353, 5) nomina 
locorum paullo difficiliora ab R omissa esse. quae cum ita sint, ualde 
ambiguum est, utrum ὃ 45 (p. 328, 24) quae addit xaz& χράτος ἐνίχησε 
in meliore exemplari an coniectura inuenta sint; quamquam enim 
sententiae lacunam optime resarciunt, tamen a tali teste suppeditata 
suspecta sunt habenda; habemus enim codicem et optimo loco natum 
et librarii temeritate inquinatum. 

S 7: de Epitoma. 

Nune uenio ad Epitomam, quae ut in libris prioribus, ita in 
his quoque uoluminibus non uni generi codicum ascripta est, sed 
medium inter uarios libros locum obtinet. saepe enim aut sola aut 
eum Latino consentit cum P aut PF aut PFV aut proxime eos 
sequitur. uelut XIII 120 (p. 172, 16) πεῖραν exhibet cum PFV, non 
eum reliquis πονηρίαν, et XIII 419 (p. 230, 3) in plurimis cum 
P et Lat concinit, in aliis cum reliquis. XIV 4 (p. 239, 21) in loco 
grauissimo reete παραλαβόντος γὰρ τὴν βασιλείαν habet cum PF; 
XIV 94 (p. 256, 12) cum P sententiam longe aliter conformatam dedit 
ae ceteri. similisque ratio est XIV 33 (p. 245, 7), 89 (p. 255, 14, 17), 

90 (p. 255, 19), 123 (p. 262, 10), 124 (p. 262,12), 143 sq. (p. 266, 4, 8), 
379 (p.309,14). multo tamen saepius alteri generi accedit, in quo 
sunt AMW et LAMW, ut in quauis pagina demonstratur. uelut 
XII 327 (p. 128, 23) non ἐγχρατῆ γιγνόμενα, sed χρατήσειν οἰόμενα 
in LAMWE extat); AWE aut AMWE coniunguntur XI 144 (p. 32, 9), 

147 (p. 32, 21), 303 (p. 62, 4), 314 (p. 64, 9), XII 45 (p. 80, 22), 279 

1) dubito tamen an ἃ 304 (p. 371,15) minus recte ex eo receperim τῷ Tor»; 

προσιόντι pro τὸν Ἰωάννην ἰόντα. 
2) consentit cum R corrector Ambrosiani. 

3) paullo supra (p.376, 4) eadem de causa in A additum est μικρὰ διελϑεῖν. 
4) ἐγχκρατείσειν οἰόμενα W, in quo alterius lectionis uestigia apparent. 

[e * 
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(p. 120, 8), 379 (p. 138, 8sq.) et XII 422 (p. 146, 6), ubi omittunt 
ϑεωρήσαντος, quod memorabile est; nam hoe abesse minus miramur 
ab E, quae $8 422—424 sic contraxit: οἱ τὸ τοῦ Baxyíóov πλῆϑος 

᾿δείσαντες συνέβούλευον ἀναχωρεῖν, quam ab reliquis; quare uiden- 
dum est, num in codices AMW interdum ex E quaedam transierint, 
interdum autem peculiari consortio cum E coniunctus est W, ut 
XI 12 (p. 6, 9) recte exhibent WE quae ceteri omnes omittunt, S 235 

(p. 49, 16) ὃς pro οὗτος δ᾽, $ 252 (p. 52, 10) φρασάντων non εἰπόντων 
tradunt WE aliaque complura. rariores sunt loei, ubi E eum FLV 
aut singulis aut coniunctis faciat, extant tamen, ut XV 222 στάττττον 
tradunt LE non zozéga; XIII 89 (p. 167, 13) ἀνδρικώτατον non à»- 
δοειότατον est in VE; XII 15 (p. 75,11) ἀπηχεῖν recte exhibent FLVE 
non ἀπέχειν, nec minus reete XII 159 (p. 99,11) et 163 (p. 100, 7 sq.) 
FVELat et FLVELat omittere uidentur, quae reliquis aspersit inter- 
polator (uide p. XXVI). quodsi de Epitomae auctoritate dieendum 
est, multis locis apparet in ea Iosephi uerba interpolata aut corrupta 
esse nee temere ei credendum esse; nam quod iam antea dixi, id 
his libris confirmatur, saepe ad arbitrium epitomatorem tradita im- 
mutasse. uerum non paucis loeis sola uerum tradit, uelut XII 306 sq. 

bis in ea seruatus est datiuus Εμμαοῖ 3), et eodem fere loco p. 125, 12 
ἰδίους recte dat, quod in reliquis est Ἰουδαίους, XIII 48 (p. 159, 18) 
ἐμμένειν ex Εἰ areessendum est non &miuéveww ex reliquis, solaque 
XIII 364 (p. 218, 1854.) medetur eis quae in reliquis corrupta sunt; 

paullo infra $ 401 (p. 226,12) ὡς ἀπὸ νίχης recepi ex E, a qua 
proxime abest P, et XIV 97 (p. 257,12) καὶ ταῦτα μὲν εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
ἐπανέρχεται; nam quae exhibet P za? μετὰ ταῦτα μὲν et reliqui 
xai τότε μὲν, ea et corrupta et interpolata sunt. nee dubito, quin 
XIV 470 (p. 326,17) εὐθυμίᾳ recipiendum sit, non δὐφημέᾳ reli- 
quorum, quod ex proximis inrepsit. at diffieilis est quaestio XIV 36 
(p. 245, 19), ubi in donario Romam misso inscriptum esse traditur 
.1λεξάνδρου τοῦ τῶν Ιουδαίων βασιλέως. cum autem Aristobulus 

Alexandri filius donum illud dedisse dieatur, ualde placere potest 

quod E exhibet ;4oisrogovÀov τοῦ xrA. sed uereor, ne hoe ab epi- 
tomatore potius inuentum quam ex antiquo codice haustum sit, nee 
cuiquam auetor sim, ut hoc loco Epitomam sequatur. 

Paullo alia est ratio Epitomae in libris XKVI—XX; primum enim 
rarius eum P consentit, inter ceteros autem frequens cum Ambrosiani 

D: ut XIII 353 (p. 216, 17) addidit χαὶ ἀξιοῦντος ἐπαρήγειν, quae a Iosepho 
aliena esse apparet. 

2) idem fere leuiter corruptum P exhibet. 



Praefatio. XXXVII 

manu prima est consensus!), sed magis insignis concordia maior- 

que necessitudo eum M et W, uelut XVIII 194 (p. 175, 16) recte 
cum eis omittit quae in A et Lat interpolata extant, et XVII 195 
(p. 105, 23) eum M omittit ἔμελλον, et XVIII 3708sq. (p. 207, 17 sq.) 

cum MW sententiarum ordinem tradit ab A diuersam, et XVII 81 
(p. 84, 13) τῶν δὲ λόγων exhibet eum W. maxime uero memorabilia 
sunt in his libris ea quae sua habet E; nam hie quoque interdum 

sola uerum seruauit, ut XVIII 121 (p. 162, 16) τὴν δεὰ non διὰ τὴν 
et 8 179 (p. 172, 23) cum Lat δεσμοῖς ἐνείχετο melius quam δεσμὰ 
ἠνείχετο et 8 195 (p.175, 18) γεγονότος non γεγονότα, et 8 284 

(p. 191, 20) zagovoíav non παρρησίαν. alii sunt loci, quibus plura 
tradit E quam reliqui, uelut XVI 318 (p. 52, 12) addit φράζοντα, 
8. 322 (p. 54, 6) πενϑερὰν Σαλώμην exhibet, ubi reliqui πενϑεράν, 
similiterque XIX 234 (p. 251, 22sq), ὃ 236 (p. 252, ὅ 5ᾳ.), 8. 256 
(p.255, 17), denique XX 75sq., ubi haec extant in E: ó δὲ τοῦ 
Ἰζάτου ἀδελφὸς Π]ονόβαζος xai οἱ συγγενεῖς ϑεωροῦντες τὸν βασιλέα 

διὰ τὴν πρὸς ϑεὸν εὐσέβειαν [καὶ τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ τῶν ἠϑῶν χρηστό- 
vira] ζηλωτὸν παρὰ πᾶσι γεγενημένον, ἔσχον ἐπιϑυμίαν χαὶ αὐτοὶ 
τὰ πάτρια χαταλιπόντες ἔϑεσι χρῆσϑαι τοῖς Ἰουδαίων [χαὶ τὴν 
ἔφεσιν εἰς πέρας ἐξήνεγκαν). γένεται δ᾽ ἡ πρᾶξις αὐτῶν τοῖς ὕπη- 
χόοις χατάφωρος xai χαλεπήναντες οἱ μεγιστᾶνες [καὶ ὀργίλως δια- 
τεϑέντες) οὐχ ἐφανέρουν μὲν τὴν μήνιδα κατὰ νοῦν χτλ., quorum ea 

quae uncis inelusi addit E. et apparet haec aliaque similia?) interpolata 
et ex coniectura immissa esse. fieri igitur non potest, quin omnia 
eiusmodi additamenta suspecta babeamus, etiamsi interdum haud male 
inuenta esse ineommodisque quibusdam mederi uideantur. uelut 

quod XVI 318 insertum est φράζοντα ferri quidem potest, at minime 

necessarium est, similiterque ὡς ἐπαγγειλάμενος, quod paullo supra 
u. 6 superadditum est. diffieilius est iudicium, si quid eis locis, 
quibus re uera aliquid deest, supplet E, uelut XVI 249, ubi in E 
leguntur προσετέϑει ὁὲ ὅτι xol συνεργὸν ἔχων τὸν ἀδελφὸν ᾿Αριστό- 
βουλον [ϑουλεύσαιτο] ἐν χυνηγεσίῳ λοχήσας [ἀνελεῖν τὸν σιατέρα 
χαὶ] φεύγειν εἰς Ῥώμην. uncis inclusa a reliquis codicibus absunt, 
sed in eis desiderari ea fere, quae addit E, et sententiae hiatu 
demonstratur et belli Iudaiei narratione. accedit, quod etiam Latinus 

eadem fere repperisse uidetur, quae in E extant. nihilominus hiec 
quoque ex eonieetura lacunam expletam esse puto; nam coniecturam 

1) ut XX 35 (p. 282, $). 
2) ut XX 223 (p. 313, 24). 
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in hae Epitomae parte quam maxime grassatam esse certum est.!) 
quare alia quoque supplementa, quamuis uideantur probabilia, non 
recepi sed in adnotatione extare malui, cuius generis sunt XVI 350 
(p. 58, 16), XVIII 302 (p. 195, 4), XIX 221 (p. 249, 9), quamquam horum 
quoque duobus locis Epitomae accedit auctoritas Latini. alia est 
natura eius supplementi, quod XX 26 (p. 250, 19—21) in E habemus; 
uerba enim τῆς βασιλείας — εἶπε absunt ab MW zat et olim afuerunt 
ab A, sed ineuria librariorum, qui homoeoteleuto decepti erant, omissa 
sunt, nee ex coniectura, sed ex melioris libri auctoritate suppleta 
sunt. idem statuendum est XX 3$ (p. 282, 16), ubi uerba χαέρειν 
τὴν μητέρα τὴν ἑαυτοῦ ex E recepi, et XX 92 (p. 292, 1), ubi uerba 
χαταστρέφει τὸν Bíov in E sola tradita sunt. sed haec aliaque quamuis 
sint optima, numquam tamen admittendum est Epitomae testimonium 
nisi re diligenter examinata. denique memorandum est, in his supple- 
mentis inter Epitomam et Ambrosiani manum alteram magnam inter- 

cedere similitudinem; nam et XX 26 (p. 280, 19 54.), quem locum 
supra memoraui, quod in E suppletum est, idem suppleuit Ambro- 
siani corrector, et XX 180 (p. 306, 16sq.) in E adiecta sunt, quorum 
similia extant in A correcto; adde XIX 263 (p. 256, 14) et XVIII 130 
(p.163, 26). denique etiam si non consentiunt, nam saepe diuersa 
supplent, est tamen illorum additamentorum similitudo quaedam et 
cognatio, qua effieitur Ambrosiani manum alteram et epitomam usas 
esse uideri codicibus inter se cognatis pari temeritate interpolatis. 

8 8: de interprete Latino. 

De interprete Latino quae ad totum hoe Iosephi opus pertinent 
iam in praefatione uoluminis primi dieta sunt. ac si ea est utilitas 
Latini, ut cognoscatur, qualia habuerit Graeca, id saepe non satis 
apparet. id quod primum Latini sermonis natura effectum est, deinde 
eo quod interpres non eadem ubique utitur diligentia; nam saepius 
aliud omisit aliud ex suo ingenio addidit aliud in alium loeum 
traiecit. id quod cum alibi usu uenit tum in libris XVI—XIX, in 
quibus Iosephus difficili utitur orationis genere, ubi interpres plerum- 
que difficilia aut corrupta ita euitauit, ut uix diei possit, quid habuerit 
in graecis, ut demonstratur eis, quae ad XVII 120 (p. 91, 12), 268 

(p. 121, 7), XVIII 67 (p. 152, 17), XIX 193 (p. 244, 1) adnotaui. aliud 

1) ueluti quod XVII 205 (p. 108, 1) in E. extat ἐπίηρα τοῦ ὁμίλου pro eo 

quod reliqui habent ἐπειρᾶτο ὁμίλους aut ἐπεὶ ἤρατο ὁμίλους ex coniectura 
restitutum uidetur. 
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XII 246—249 (p. 113, 26 $q.) obseruatum est; ibi enim alium senten- 
tiarum ordinem exhibet atque in Graecis est. denique in historia 
Estheris, quae libri XI partem obtinet, interdum non Iosephum, sed 
codieem sacrum secutus est, ut dixi XI 216 (p. 45,11) et 2738q. his 
igitur efficitur, ut interpres ad Graeca emendanda minoris sit utilitatis, 

Minoris sunt momenti errores quidam, de quibus iam in praefatione 
ad uol. I p. LV dixi, ridieuli potius quam graues, uelut quod XIX 148 
(p. 235, 19) Στήλας, quod est Stella eognomen, statuas esse uoluit. 
contrarium accidit, ut aliud uocabulum hominis nomen esse pu- 
taret, XVIII 85 (p. 155, 3), ubi in Graecis legimus: συστρέφει γὰρ 
αὐτοὺς ἀνὴρ iv ὀλίγῳ τὸ ψεῦδος ϑέμενος xai ἐφ᾽ ἡδονῇ πιληϑύος 
τεχνάζων τὰ πάντα, κελεύων ἐπὶ τὸ Γαριζεὶν ὄρος αὐτῷ συνελϑεῖν 
xrÀ., quae in Latinis haee sunt: hos enim peruertit uir quidam mentiri 
pro nihilo iudicans Cafedon nomine, qui omnem plebem suasionibus 
artificiosis induxerat, ut in montem Garizin omnes occurrerent etc. 

eo tamen ualuit Caphedon ille, ut demonstraret x&q^ ἡδονῇ inter- 
pretem habuisse in codice paruaque inde sumi poterat emendatio. 
uitam in Latinis non inesse iam monui. praeterea ex codicibus 
latinis exciderunt quae in graecis sunt XVI p. 32, 15— 34, 14. 

Iam uero condieio Latini, de qua nunc dicendum est, similis 
est Epitomae; nam cum aliis alibi codicibus consentit. et ut par 
est in teste tam antiquo, qui superstites codices uetustate superat 

omnes, interdum solus Iosephi uerba incorrupta seruauit, ut XIII 424 

(p. 231, 7) Galestis nomen recte tradit, quod in graecis παλαίστης 
traditur, et XIV 192 (p. 275, 11) et 202 (p. 277, 1) in Caesaris decretis 
uerum aut partem ueri dat. adde XIV 427 (p. 318, 118q.), ubi habet 
rei uero terminum nox prohibuit, unde noctis uocabulum Graecis 
restituit Lowthius, et XV 199 (p. 367, 22) ubi ἀνδράσιν in Graecis 
est, at in Lat domibus h. e. ἀνδρῶσιν, quod reposuit Hudson. sed 
talia satis pauca sunt; plerumque enim et in integris et in corruptis 

eum eodieibus superstitibus conspirat, ut appareat etiam corrupte- 
larum partem maximam iam satis antiquo tempore in eos sese insi- 
nuasse. et saepe quidem cum P facit aut solo aut coniuncto eum 
aliis, ut XI 52 (p. 13, 21) omittit καὶ μητέρας cum PFW; $ 208 
(p. 43, 5) omittit καὶ τοὺς Mijóovc cum PF; $ 235 (p. 49,14) πρὸς τὸν 
βασιλέα καὶ legit cum PF, non πρὸς αὐτόν, et paullo intra u. 20 eum P 
solo non agnoscit ὑπτὸ δέους ; XII 114 (p. 92, 154.) eum P non recepit 
uerba παρὰ τοῦ — διαμείνῃ ταῦτα propter homoeoteleuton omissa, 
similiterque S 192 (p. 105, 7sq.), 8197 (p. 105, 26sq.); $136 (p. 95, 
23 sq.) uerba Polybii talia habuit qualia sunt in PAW; ὃ 351 (p. 133, 11) 
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cum PAMWE non agnoseit δεώχονται; ΧἼΠ 35 (p. 157, 8) non recte 
eum PFVE omittit ᾿“λέξανδρον; XIII 371 (p.219, 20) in nomine 

Σαμηνῶν proxime accedit ad P, eum habeat Gaminorum; ὃ 386 
(p. 223, 6) eum P μέχρις οὗ, non cum eeteris μέχρε νόσῳ habuisse 

uidetur; XIV 152 (p. 267, 20) cum P uerum nomen tradit “εονυσίου, 
non reliquorum Θεοδοσίου; S 234 et 257 (p. 285, 13, 25) χαλανδῶν 
Κουιντελίων uertit, quod in solo P extat; denique XV 112 (p. 352,12) 

cum PF ἐν χαλῷ, non eum ceteris ἐν Κανᾶ. saepius tamen cum altero 
codieum genere, cuius sunt LAMW aut AMW eum Epitoma, con- 
sentit. recte enim XIII 133 (p. 174, 25) τοὺς ἐν ἁπάση τῇ χώρᾳ 
φρουροὺς habuit, quae sunt in LAMW, non τοὺς ἐν ἅπασι τοῖς ἐν 
τῇ χώρᾳ φρουρίοις, et XIII 344 (p. 215, 5) ἀνδρῶν cum AMW, non 
αὐτῶν, et XIV 71 (p. 251, 22) δισμυρίους non μυρίους, et XIV 72 

(p. 252, 454.) εὑρὼν δὲ χρυσᾶς τραπέζας etc. inuenisse putandus 
est, non ὄντων δὲ τραπέζης ve χρυσῆς etc. XV 25 et 27 (p. 337,1 

et S) Gellius habet fere ut LAMW, ip quibus Γελλαῖος traditur; 
“]έλλιος Iosephus dedit. XV 199 (p. 367, 19) legimus cum omni regio 
apparatu, quae ex graecis codicum LAMW πάσῃ τῇ βασιλικῖ ϑερα- 
χεείᾳ conuersa sunt, non ex reliquorum στάση τιμῇ βασιλιχῇῆ. alii 
loci sunt XI 223 (p. 47, 1), XIII 181 (p. 184, 3), ὃ 159 (p. 185, 16). 
interdum autem cum uno alteroue ex hoe genere conspirat, uelut 

quae XIII 185 (p. 184, 17sq.) dat: £unc illic Graeci uel Macedones 
habitantes, ut eis propemoduin conueniret, legationem ad eum mise- 

runt promiltentes ei subuenire, sí ad illos transiret, ea demonstrant 

non συνεχῶς sed συνέρχεσϑαι eum habuisse, αὐ habet nunc W eum 

E, et cum eisdem XI, 12 (p. 6, 9) recte uerba a reliquis omissa exhibet. 
memorabiles sunt ei loci, ubi plurium testium auctoritates coniungit, 

quorum est XIV 155 (p. 268, 15 sq); nam hie nec uerba τὸν ἀρχιερέα 
χαὶ διὰ τούτων repperit, quae desunt in FLAMVW, nee ἱκανῶς, quod 
omittit P. paullo alia est res XIII 182 (p. 154, 12), ubi ἰσχυρότερα 
in aliis est, ὀχυρώτερα in aliis, utrumque 4utiora uel fortiora in 
Latino, et XIII 350 (p. 216, 1sq.), ubi in PFV traduntur χελεύσασα 
δὲ τὸν υἱὸν ᾿αλέξανδρον στόλῳ μεγάλῳ παρατιλεῖν εἰς Φοινίχην ἡ 
Κλεοτιάτρα μετὰ πάσης αὐτῆς τῆς δυνάμεως ἧκεν εἰς Πτολεμαΐδα, 

in LAMW χελέυσασα τὸν υἱὸν ᾿,ἀλέξανδρον στόλῳ μεγάλῳ ᾽ταρατειλεῖν 
εἰ δὴ φυγὴ γένοιτο, ἡ λεοττάτρα δὲ μετὰ πάσης αὐτῆς τῆς δυνά- 
μεως ἧχεν εἰς Πτολεμαΐδα, in Lat uero cumque iussisset. filium. suum 

Aleaandrum cum macima classe nauium ad Foenicem nauigare propter 

refugium, omnem suam eazpeditionem Cleopatra in Ftolomaide deposuit ; 

in quibus et εἰς Φοινίχην et εἰ δὴ φυγὴ γένοιτο inesse uidentur. 
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et XIV 53 quod habet: quidam ex Ponto ueniens nuntiauit. Milhri- 
daiem hausto ueneno defunctum, quod illi filius suus Farnaces con- 
J*cerat, demonstratur quam antiquitus traditum sit φαρμάχου quod 

in W pro Φαρνάχου extat, quorum utroque coniuneto haud inepte 
interpres sententiam ampliauit. et quamquam ab E haud raro dis- 
sentit, uelut XIV 72 (p. 252, 4), quem locum supra memorauimus, 
ad hane tamen omnium proxime accedit, imprimisque memorandum 
est interdum eadem ab E et Lat abesse, cuius rei exemplum esto 
libri XVI finis, qui inde ab ὃ 395 in eis desideratur. contra raro eum 

eis facit, quae FV aut FLV communia habent; quo magis proferenda 

sunt haee consensus exempla; nam recte XII, 15 (p. 75, 11) habuit 
ἀπηχεῖν cum LFVE, non eégzw, et ὃ 49 (p.51, 5) cum eisdem 
habuit στέμιψαι a ceteris codicibus reete omissum, nee agnoscit quae 

XII 158 (p. 99, 11) et 163 (p. 100, 8) ab FLVE aut FVE absunt 
meritoque suspecta habentur. 

Deinde in pentade quarta primum in libris XVI et XVII cum P 
consentit, ut non raro adnotatum est !), uelut XVII 262 (p. 119, 21) eum 
exhibeat quorum materies, quod erat pice cum cera peruncta etc., uide- 
tur legisse eum P ὁ δὲ ξύλωσιν non ἡ δὲ ξύλωσις. magis tamen am- 
plectitur reliquos libros AMW, uelut XVII 219 (p. 111, 9) non Πεόλλαν 

habuit sed 7z:0A4Aovc aliaque complura. cum autem A et MW in his 

libris saepe discrepent, Latinus interdum cum illo facit, uelut XVII 270 
(p. 121, 13) et XVIII 125 (p. 163, 5), ubi ἐπεὶ Πεεραίους recte cum A! 
habuisse uidetur, et $ 194, ubi uerba ταῦτα eiztov ἀλλὰ Or, ἠμείψατο 

addit et XX 66 (p. 287, 8) et 92 (p. 291, 21). multo tamen similior 
est libris MW et Ambrosiani margini, uelut XVII 199 (p. 106, 17) 

non ézeveroyovo uertit, sed εἵχεοντο, quod in ME habemus, et ὃ 258 

(p.119, S) hos maxime sequitur, quamquam paullo plura dat, ut 
aut plura habuisse aut minus accurate iuterpretatus esse uideatur, 
et $ 259 (p. 119, 11); XVIII 194 (p. 175, 11) καὶ ταῦτα μὲν ὕστερον 
recte À, xoi ταῦτα uiv ὕστερον ἐγένετο MWLat et $ 232 (p. 182, 5) 
non αὐτοχράτορος sed χαίσαρος cum MW exhibet, et $ 346 (p. 203, 14) 
χεεινόμενος, ut est in MWE,et in margine ἃ. adde XVIII 138 

(p. 165, 13), 225 (p. 180, 24), 350 (p. 204, 8), XIX 276 (p. 258, 18) 
397 (p.267, 25). maxime uero similem íÍuisse codicem interpretis 
Epitomae archetypo iam supra dixi. hoe tamen sciendum est supple- 
mentorum, quae in ea reperiuntur, pauca admodum in Latino ex 

1) uide XVI 263 (p. 44, 19), 287 (p. 45, 15), 292 (p. 49, 11), 304 (p. 51, 5), 
XVII 262 (p. 119, 21). 
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tare, plurima uero ab eo non agnosci, sicut ea quoque, quae Am- 
brosiano passim addidit corrector, ab eo aliena sunt. illa igitur 
interpolamenta post Latini aetatem inuecta esse probabiliter statui 

. potest. 

8 9: de excerptis. 

His addo breuem Excerptorum mentionem, quorum primum me- 

moranda sunt ea, quae Constantino Porphyrogenito iubente in titulos 
de uirtutibus et uitiis et de legationibus recepta sunt. quae sumpta 
sunt ex codice, qui nulli ex superstitibus omnino similis erat, sed 
modo eum aliis modo cum aliis faciebat. saepe enim Excerpta eum 
AMW consentiunt, et maxime quidem eum W, uelut XI 149 (p. 33,9) 
cum eo seruarunt ὑπέϑρω.1) ut autem AMW saepe coniunguntur 

cum E, ita etiam Excerpta saepe ei ita adsentiuntur, ut non raro sola 
cum ea faciant, quod fieri uidemus XI 148 (p. 33, 4), ubi addunt 
αὐτῶι τε et XIII 242 (p. 196, 11), ubi non εὐσεβείᾳ sed αἰδοῖ (ἐδοῖ) 
EExe exhibent, quod non uno nomine commendabile uidetur, ut 
paullo infra S 246 (p. 197, 8) παρεξ in E Exc aliisque recte legitur; 
nec minus XIV 160sq. cum E plerumque consentiunt. sed interdum 
eum aliis faciunt, uelut memorabile est, quod XIII 261 (p. 200, 5) 
omittunt ἔλαβεν cum LAMW, nee tamen cum eisdem paullo post 
addunt ἀφείλετο. XII 273 (p. 119, 8) πτολέμου νόμῳ recte habent cum 
FV, non πολεμουμένοις cum reliquis. nec desunt loci, ubi eum P 

faeiant, uelut XIII 260 (p.199, 15) ἤγαγεν, non συνήγαγεν, et XIV 160 
(p. 269, 19) τὴν Συρίαν non τὰ τῆς Συρίας; at XIV 164 (p. 270, 15) 

eum reliquis omnibus contra P et E faciunt. addo denique unum locum 
XI 151 (p. 34, 2), ubi quod tradunt xoi τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ xol τῶν 
ἱερέων, cum in reliquis xoi τῶν ἱερέων traditum sit, id apud solum 
Latinum reperitur. sed in libris XVI—XX et uita paullo minus contorta 
est ratio; plerumque enim Exe cum eis conspirant, quae in M et W 
leguntur, uelut quod in his uitae inscribitur zreg? Ἰωσήπου xai γένους 
αὐτοῦ xai πολιτείας, hoc etiam in illis est, et XVIII 296 (p. 193, 24) 
non ἀρετὴν, Sed διάνοιαν cum MW exhibent, itidemque XVIII 346 
(p. 203,14) χτεινόμενος cum MW, non ϑεώμενος. et saepe hie quoque 
consentit E; ham XVIII 345 (p. 203, 754.) in loco corrupto quod 
suppleuit ἔλεγον, id paullo infra etiam in Exe additum est. et ut 
Excerptorum origo codicibus superstitibus praeter unum fortasse P 

multo antiquior est, ita nil mirum, quod interdum in eis solis 

1) ex ὑπέϑρω deinde factum esse apparet ὑπερῴῳ, quod ceteri codices 
exhibent. 
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uerum traditum est, id quod usu uenit XI 144 (p. 32, 11), ubi non 
dubito, quin τοὺς τοιούτους ex eis recipiendum sit!), non τού- 
τους, Sicut XVIII 295 (p. 193, 19) τοῦ ex Exc, non τῷ ex reliquis 

edendum erat. denique commemorandum est ad XVIII 64 ἐνδείξει 

(p.152, 1) hoe scholion extare: ὅτε ἔνδειξίς ἐστε κατηγορίας ὄνομα 
xarà πλειόνων uiv λαμβανόμενον, μάλιστα δὲ xarà τῶν ὀφειλόντων 

τῶι δημοσίωι xol πολιτεύεσϑαι τολμώντων, quod utrum in codice 
Iosephi fuerit an a Constantini librariis adiectum sit, non decerno.?) 

Breuius de excerptis Neapolitanis dicam, quae in XI—XV qualia 
sint, in addendis explicabo; nam quae de eis habeo alio transmissa 
nondum redierunt. in libris XVI—XX ex codice sumpta sunt, qui 
libris MW omnino similis erat nee quiequam eis adiciunt nisi cor- 
ruptelas quasdam, quare in apparatu critico eorum rationem non habui. 

Excerpta Heidelbergensia alius sunt generis; nam et perbreuia 
sunt neque ordinem librorum sequuntur, sed hine illine sententias 
aut res petierunt. et cum fol. 136 med. habeamus: ἐπὶ πρυτάνεως 
ἀρτέμωνος μηνὸς ληνεῶνος πρώτη et alibi προ (f καλανδῶν ὀχτω- 
βρίων, quae extant XIV 225 (p. 281, 9) et 228 (p. 282, 1), uidemus 

codicem exeerptori praesto fuisse, in quo decreta inerant talia fere 
qualia exhibent FL. fol. 137 ex libro XVIII in breuius redactae sunt 
88 170—175, ubi p. 171, 25 περιέστησαν et p. 172, 7 παραδοῖεν ἂν 

in excerptis est. et recte additur ἄν, quod coniectura inuentum esse 
puto; nam in talibus nulla est excerptoris fides. 

$10: de Oxoniensi, Berolinensi, Vossiano, Hennebergensi, 
Marciano 350, Parisino 1420, Ptolemaico. 

Sequitur eorum eodieum recensus, quorum in apparatu critico 
ratio habita' non est, inter quos primum memorandus est Oxo- 

niensis (0), ex quo pauca quaedam in adnotationem recepi. atque 

apparet hune sui iuris esse neque ex ullo librorum superstitum peti- 
tum, quare nisi et mancus esset et in his partibus pessime habitus, 

dubitassem, num in apparatum criticum recipiendus esset. maxime 
autem ei similes sunt A aut LA aut LAW, uelut statim sub initium 
XI p. 4,15 exhibet ἀνέδειξε cum LAWE et 17 οἰχοδομήσω αὐτοῦ cum 
AME et p. 5,23 πάλιν cum LAW et 6, 6 ἀποδοϑησόμενα cum AVW 
et u. 9 omittit quae absunt a PFLAV et 18 uerba ἐκ vo? ναοῦ trans- 
ponit eum A, idem tamen non Ναβουχοδονόσορος sed cum P Nafov- 

1) idem Lat habuisse uidetur. 

2) ceterum de Excerptis ea uidenda sunt, quae infra in addendis congessi. 
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χαδανάσαρος dat. deinde p.7,1 non σεεντήχοντα sed cum ἃ τριάχοντα, 
et u. 2 non τεσσαράχοντα sed cum AW τριάχοντα, et u.16 omittit 

δύο cum ALat, et p.17, 18 ἀπὸ τῶν tradit cum LA, et p. 62, 4 

τοῖς ἐν omisit cum AW. at quae W solus exhibet plerumque re- 

spuit, ut p. 33, 9 ὑπερῴῳ, non ὑπαέϑρῳ tradit, similiterque p. 24,18, 
ubi cum editis consentit. sed $ 207sq. (p. 44, 2) cum W exhibet τῷ 
ϑείῳ — τοῦ βασιλέως Π]αρδοχαίῳ. ὃ δὲ διὰ et u. 4 ταραχϑεὶς δὲ ὃ 

βασιλεὺς καὶ τὸ ἀληϑὲς ἐξευρὼν τοὺς μὲν ete. sed interdum generi ei, 

cuius sunt AMW, aduersarius extitit; nam p. 5, 12 Ἰουδαίων dat cum 
FLV et p. 60,18 consentit eum FLV, 64, 9 eum PFLV, et u. 18 

eum PFL, denique p. 61, 8 eum V; ex utroque igitur genere mixtus 
esí. denique quae propria habet uix quiequam afferunt nisi corrup- 
telas, ut p. 5, 11 non αὐτόν τε γράψειν sed γράψειν δὲ tradit et u. 19 
omittit φέλοι totamque ὃ 131 (p. 29, 15 λαβὼν — 21 ὄντας). unum 

in eo inueni bonum, quod p. 7,19 scriptum est Σαλμανάσσης, quod 

ex libris IX et X inuectum uidetur; nam ab eodem librario poste- 
riores libri exarati sunt, a quo priores; quare non tam archetypi 
merito, quam librarii hoe nomen rectius extare uidetur. 

Codex Berolinensis Oxoniensi non eo solum similis est, quod 
pars maior interiit, sed eo quoque, quod incertum est, eui codieum 

generi adseribendus sit, quoniam aliud ex alio asciuit. et librorum 
XIV et XV quae extant maxime faeiunt cum E, quaedam habent 

communia eum P, interdum tamen in eontrariam abeunt partem. 
quod ut exemplis illustretur, haec ex eo excerpsi: XIV p. 322, 14 
ἀπολειφϑεὶς exhibet eum M; 20 γεϑδὰν χωρίον fere ut FLAMVW; 

p.323, 7 ἕωϑεν cum PELat; 13 ἑστεᾶ cum E; 19 ἐξ eum E; 
2] πέλτοις cum FLAMVW; 22 αὐτῷ cum FLAMVW; 24 voi cum 

FLAMVWE; 324, 1 καταλαβὼν cum PE; 5 ἄλλης cum PE; 6 ϑάρ- 

σους cum FLAMVW; 8 πολλῶν cum LAMVWE; 9 τοὺς ὀρόφους 
τῶν οἴχων cum E; 10 τὰ χατὰ cum P; 11 πέτρας eum P; 12 δει- 

»óv eum P; 16 συγγενόμενοι cum. FLAMVW; XV p.383,8 ἐφ᾽ 
cum W; 18 χρατούμενοι cum FAMVWE; 20 οὐδὲ cum E; 384,1 
ἑωρᾶτο — 386, 2 βασιλείας omittit Derolinensis; 3506, 17 μηδέτερον 

cum PFVE; 387,4 ἐκ παντὸς eum E; 388, 0 εὐϑύς ve χυϑείσης 
cum PFVE; 359,1 πολλοὺς cum PE; 394,13 βασιλείαν eum EExe; 
395, 2 τοῦ τράχωνος cum AMEExe; 8 χτήσεις ἀγρῶν (non adieeto 

ὑπῆρχε) cum P. at librorum XVII, XVIII et XIX quae extant id 
genus expresserunt, cuius sunt MW, maxime uero similia sunt 
Medicaeo, a quo raro dissentiunt. quare consensus exempla non 
dabo, sed eiusmodi locos quosdam proferam, ubi ab MW discedunt 
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Berolinensia. igitur XVII p. 93, 3. vzedec9ac dant cum E; 11 μὴ 

eum E; 94, 1 ἐπεὶ eum P; 13 ἔπρασσε cum E; p. 95, 3 οἶδα cum E; 
p. 121, 5 ἀντὶ cum P; 20 βασελείω cum PE. his demonstratur Bero- 

linensem nulli codieum superstitum se addixisse, sed genus eius ex 
pluribus mixtum esse. qua autem aetate orta sit haec recensio, 
nescimus; probabile tamen uidetur, saeculo fere XV post renatas 

litteras extitisse; quaedem enim habet, quae in editione principe 
reperiuntur, ut XIV p. 323, 2 ὡς ὀχταχοσίους et 3 προσλαμβάνων 

et XVII p. 93, 8 xai τὸν. et monendum est ea, quae solus habet 
non pauca, aut corrupta aut refieta esse neque quiequam probi ab 
eo adferri, uelut XIV p. 322, 15 a? dat pro ἕξ, 17 αὐτοῦ pro αὐτὴν, 
p. 324, 3 δὲ αὐτὸς pro δ᾽ οὗτος, 7 εἴχετο pro εἵπετο, p. 383,4 εἴη 
xai ϑνήσχειν pro.et xai ϑνήσχοιεν, 6. ἐδόχει ἐξυβρίζειν pro ἐξυβρί- 
ζειν ἐδόχει, 10 μέλλων pro μέλλοντι, p. 391, 19 αὐτοῖς χαριζόμενος 
pro αὐτοῦ στοχαζόμενος, XVII p. 93,15 φανερούμενοι pro φωρώμενοι, 
20 ἅπερ pro περὶ, p. 94, 9 xat διὰ pro δεὰ aliaque. unde apparet 
eum etiamsi antiquioris sit prosapiae quam supra conieci, tamen ad 

emendandum Iosephum nihil facere nec dignum esse, qui in adno- 
tationem critieam recipiatur. 

Codex Vossianus uel Lugdunobatauus (LB) haud exiguam olim 
habere uidebatur auctoritatem, cum ex eo a Vossio editae sint libri 

XIV litterae imperatorum Romanorum et ciuitatium Graecarum, quae 
in editione principe desiderabantur. nune uero apparuit eum ex 
codice Ambrosiano (A) descriptum esse; primum enim omnino eum 
eo ita consentit, ut etiam notas marginales, quae Ambrosiano a 

pluribus aspersae sunt, fere omnes receperit; deinde rem conficit, 
quod in libro XVI p. 7,14 — 9, 8 quae in A uno folio exciso perierunt, 
ea ne in Vossiano quidem extant laeuna non indicata, ut haec in eo 

habeamus βασιλιχαῖς μὲν ὠ μέγιστε Gygízzta. quod cum iam pri- 
dem intellexerim, tamen dubius haerebam; erat enim ubi Vossianus 
testibus Hudsono et Hauerkampo et ab Ambrosiano discrepantia et 

meliora traderet. uelut XVIII 218 (p. 179, 25) τοῦ κατὰ τὴν οἰώνισεν 
προμηϑοῦς et XVIII 337 (p. 201, 17) ἄξιος δ᾽ εἰμὶ in eo extare illi 
dieunt. sed errasse uiros illos intellexi ipso codice inspecto; nam 
priore loco ταύτην οἰώνησιν προμηϑοῦς, altero autem ἄξιον δέ uot 
exhibet eum reliquis libris omnibus. neque alibi quiequam adfert 
praeter uitia non pauca, quibus cum adfecit librarii festinantia. cete- 
rum etiam seripturae genere argumentorum habitu aliisque rebus 

Ambrosianum ita imitatur, ut dubium esse non possit, quin ex eo 
totus petitus sit; ergo omittendus erat. 
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Similem esse condieionem Hennebergensis codicis iam supra 
(p. XII) monui, quippe qui ex Vatieano 984 transcriptus sit dili- 
gentius tamen et aceuratius. sed restant duo codices, Marcianus 
nr. 380 et Parisinus 1420, quorum prioris partis origo certa est, at 
pars posterior unde deriuata sit, satis indagari nondum potuit. ae 
primum ex Marciano neque ipse multa excerpsi neque nunc quidem 
plura scire licuit. sed quoniam ex eo parata est editio princeps, 
ex hae de eo conieeturam feci eiusmodi, ut eam Marciani loeo 
haberem. igitur primum certum est Marciani libros XI—XV ex Vati- 
cano 147 (V) petitos esse, ex quo etiam libri X partem extremam 

deriuatam esse in praefatione uol I p. LXVI docui. primum enim 
Vaticani illa lacuna, qua libri XIV decretorum magna pars de- 
uorata est, etiam in Marciano extat ex eoque in editionem prin- 
cipem transiit. deinde cetera, quae in Vaticano deesse supra (p. IX) 
dixi, in Mareiano extant, ita tamen, ut certe uno loco appareat ea 
aliunde suppleta esse.!) librarius igitur praeter Vaticanum alium 
codieem adhibuit, et quoniam libri XIV laeuna expleta non est, pro- 
babile est ne hune quidem alterum eodieem ea habuisse, quae Vati- 
eano illie desunt. eadit hoe in Vatieanum 984 (W), quo accedit, quod 
in supplementis illis eum hoc editio princeps omnino consentit. hune 
ergo a Marciani scriba auxilio uocatum esse eo probabilius statue- 
mus, quod Marcianum Romae exaratum esse ex subscriptione noui- 

mus. deinde in libris XVI—XX et uita tanta est editionis prineipis 
concordia eum W, quem quidem etiam in apertis uitiis sequitur, ut 

dubium non sit, quin eo usus sit librarius Marciani. haee conieetura 
alia re confirmatur; nam libri XVII ea pars ($8 914—296), quam a W 
abesse dixi, in ed. pr. extat, sed ita ut paullo antea p. 87, 2 omissa 
sint uerba πρότερον ἢ τῆς δυσμενείας ἀναστιάσασϑαι τῶν πρότερον. 
igitur hie locus iacturam passus est, quam eo factam esse existimo, 
quod supplementum paullo incautius inlatum est eoque proxima perie- 
runt, αὖ supra libro XIII supplementum non sine uiciniae iniuria ad- 
iectum esse demonstraui. hine apparet, si quidem in hoe editio prin- 
ceps Mareianum sequitur, praeter Vaticanum 984 Marciani librario usui 
fuisse alium librum, quem ego quidem puto similem fuisse Ambrosiano. 

1) nam XIII p. 210, 7 extat εἶπον ἡγεμόνων προχεῖται μὲν αὐτῷ etc. sed 
ἡγεμόνων ex p.2106,8 sumptum ibi iterum recte extat. deinde inter εἶπον et 
ἡγεμόνων notula picta est, cui in margine ascriptum est ἐνταῦϑα ἐλλείπει 
φύλλον fv. infra autem ad Κλεοπάτρας p. 216,7 in margine adnotatum est: 
ζήτει τὸ ἑπόμενον μετὰ φύλλον ἕν. ergo supplementum primo non recte insertum, 
deinde errorem correctum esse uides. 

ig 
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nam et supplementum illud hune maxime exprimit !) et postea editioni 
prineipi eum A non pauca communia sunt, uelut XIX p. 258, 12 extat 
xai ut in AE et 17 μέρει τίνε ut in A?E, et XX p. 250, 198q. eum 
A?E extant quae omittunt A'MW ?) et uita p. 335, 5 eadem omittit 
quae A et eum eodem p. 376, 4 μιχρὰ διελϑεῖν addit. ipso tamen 
Ambrosiano usus non est editor princeps; omissa enim sunt XVII 240 
(p. 115, 14 sq.) lacuna indicata uerba xai ἔλεγεν --- 240xeA&ov. deinde 
XX 90 (p. 291,13) post χατατετολμήχασιν habemus in ed. pr. «oi 

μεγαλορρήμονα γλῶσσαν ἐπαφιέναι ov πεφρίχασιν, quae spuria esse 
patet, eum ab omnibus bonis testibus ignorentur. solus inter codices 
ea tradit Parisinus 1420 et quoniam hie in eis, quae ed. pr. ex A 
aut certe non ex W sumpsit, saepe cum ea consentit, aut hunc 

ipsum aut fontem eius a Marciano ad Vaticanum explendum passim- 
que emendandum adhibitum esse suspicor. 

Sequitur, ut de Parisino 1420 ea dicam quae res exigit. ac 
primum dubitari non potest, quin huius quoque pars prior ex Vati- 

eano 147 sumpta sit, cum in libris XIII—XV eodem modo deecur- 
tatus sit atque hie nullo adhibito supplemento. accedit, quod sub 
libri XV finem ea quae in Vaticano abscissa perierunt etiam a Pari- 
sino ita absunt, ut lacunae indieatae sint. sed de parte altera, qua 
libi XV—XX cum uita continentur, difficilius est iudicium, eum 
non unum $ed plura exemplaria secutus esse uideatur. nam et multa 
et grauia communia sunt ei cum A, euius et marginem et manum 
seeundam non raro ita expressit, ut ex hoc fluxisse uideatur. nec 
tamen fieri potest, ut ipse Ambrosianum secutus sit; tof enim. sunt 
laeunae, uelut in argumentis libri XVI in libris XVI et XVII deni- 
que in uita, u£ Ambrosiano, qui quidem uno folio excepto integerrimus 
et leetu faeillimus est, eum non usum esse appareat; alius igitur 
testis inter Parisinum et Ambrosianum interponendus est. accedit, 
quod Ambrosianum non in omnibus sequitur, sed saepe cum E, 
interdum etiam eum MW consentit. denique multa solus sibi habet, 

maxime interpolamenta. facilime haee illustrari possunt duobus 
libri XX loeis $8 92—96 et 113—117, ubi ab editis discrepantia 

habet haec: p. 291,20 πρὸς εἰκοστὸν cum MW; p. 292,1 κατα- 
στρέφει τὸν βίον omittit eum omnibus; consentit igitur in hae sen- 
tentia maxime eum À!; 2 éxéAevoev; 4 δυναστείαν] δυναστείαν τότε 
χρατήσας solus; 6 εὐσεβεστάτου τταιδὸς] εὐσεβεστοῦ xol ϑεοφιλοῦ 

1) uelut XVII p. 87, 2 in ed. pr. extat πλεονεχτεῖν cum AME et p. 89, 13 
ἢ χρημάτων, quod A in margine habet. 

2) ad paullo infra XX 92—96 et 113—117 cum W consentit. 
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παιδὸς xai οὕτως ἐπὶ μέγα δυναστείας καὶ εὐημερίας ἐληλυκότος (sic) 
προτέρημα solus; δὲ eum MW; 7 διαδοχὴν] διαδοχὴν τῆς ἐξουσίας 
solus; 9 Ἰζάτῃ] μονοβάζῳ solus; ἐπεβίωσεν)] ἐπεβίωσεν ἀλλὰ τῷ τε 
γήρα καὶ τῷ τῆς λύπης ἀλγήματιε πιεεζομένη εἰς τὸ ταχέως ἀπέψυξεν 

fere ut A?; 10 ἀδελφοῦ] ἀδελφοῦ ἱζάτου solus; Seo] ϑάψαι 
πολυτελῶς solus; 11 τρὶς; 12 ἐχεῖτα διατρίβουσα post ἀριϑμὸν add. 
solus; 13 τὸν τῆς] τῆς ἑαυτοῦ solus; p.295, 7 zrév3oc] πένϑος 
τοῦτο xal ὃ ϑροῦς cum E; 8 προσέτειτττεν) τῷ προτέρῳ προσετσει- 
γίνεται cum E; ἐφεστώτων cum WE; 9 ἄπωϑεν)] ἄπωϑεν ἀπέχου- 
σαν cum E; 10 Καίσαρος] τινα τοῦ χαίσαρος cum E; 12 xcouoc] 
χώρας cum AE; δὲ cum MW; 13 δήσαντες cum W; ἀγαγεῖν cum E; 
λόγον τῶν τετολμημένων εἰσπράξοντα post ἄγειν add. cum A?; 
14 πορϑήσεως — Tic] πορϑήσεως τῶν χωρῶν ὑπτὸ τῶν παρὰ τοῦ 
χουμάνου ἐχπεμφϑέντων στρατιωτῶν γινομένης, ἀτάσϑαλός τις ἐξ 

αὐτῶν νεανίας fere ut E, sed paullo magis interpolatum; 15 λαβὼν] 

λαβὼν σεβασμίως cum E; 16 xoi ἀκράτως χαϑυλαχτῶν cum E; 
Ιουδαῖοι δὲ] οἱ δὲ ἰουδαῖοι cum MWE; 18 xai σφόδρα ἐχλιπαροῦν- 
τες post ἱκετεύοντες add. solus; 20 “τατρέων] πατρίων xai νομέμων 

solus; p. 290,1 0 χούμανος cum E; denique memorandum est XX 90 
(p. 291, 13), post κατατετολμήχασεν Parisinum addere xai μεγαλορ- 
ρήμονα γλῶσσαν ἑπαφιέναι οὐ τεεφρέχασιν, quae iam supra dixi etiam 
in ed. pr. et fortasse in Marciano ferri. habemus igitur recensionem 
ex pluribus libris eonflatam interpolationibus auctam, quam quidem 
uix ante saeculum XV factam esse putauerim. quod ut statuam 
maxime me mouet librorum XI—XV condieio, quos ex Vaticano 147 
qualis nune est transcriptos esse apparet. sed de his certiora statui | 
possent, si Parisinus melius exploratus esset aut liber ex quo petita 
est pars posterior extaret, quem et initio et fine male habitum fuisse 
apparet. hoc interim certum est, auctoritatem eius esse nullam. 

Ptolemaieon autem codieis noui Collegii (NC) fidei nullius esse 
eis quae supra (p. XV) dixi satis demonstratum esse puto. quae- 
rendum tamen est, ex quo codieum genere sumptum sit, quod ut 
intellegatur haee ex eo enotaui: p. 73, 5 δὲ exhibet eum FLVE; 

11 σωτῆρος τότε cum FLVE; 13 εἰσελϑὼν cum FLVWE; p. 74,1 
cepi Ἱεροσόλυμα cum PAWE; 3 ἐπεγνωχὼς cum PAWE; 10 eig 
(non adiecto ἑχουσίως) eum P; 11 πολέμου (non Πτολεμαίου) fere 

ut E; 16 Σικιμιτῶν cum PLAWE; 18 xoi £v om. eum ELat; 
25 ἄξιον ἢ ἴδοι eum FLE; p. 75,1 τὰ om. eum FLVE; 6 παρὰ 
τοῖς cum FLAVWE; 11 ἀπηχεῖν cum FLVE; 15 φιλοτιμούμενον 
cum LAVW; σελήϑους cum FA; p. 78, 11 διαφόρων cum FV; 14 δο- 
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ϑέντα cum E; 21 ἐχδοῦναι cum FLVE; p. 79, 4 εὐϑέως εἶναι cum 
FL; 6 £r Àecvróvto». om. cum PE; 13 οὐ (non οὔτεω) cum FW 
(σου P); p.87,10 δοὺς τῶ βασιλεῖ cum FLV; 16 ἐσύϑετο cum 
FLV; 17 πρεσβύτεσι ἥκουσιν fere ut PAW; 16 δὲ τυχεῖν cum W, 
sed statim ἐν τοῖς pro τοῖς p. $8, 2 εἶχεν εἶχτεν fere ut PA; 14 ao- 
τοὺς ἐχέλευσε cum (FLJAVWE; 14 τὰς χαλλίστας — 16 ξέν om. 

eum P, sed in P paullo plura desunt; deinde ὧν ἀποδοχῆ cum P. 
ex his patet plerumque eum FLV Ptolemaieon consentire, sed inter- 
dum etiam eum ἃ aut W aut E et paullo saepius cum P. maxime 
uero memorabilis est is locus, quem ultimum dedi; nam hic maior 

pars eorum, quae omisit P, etiam ab NC abest. iam uero in P omissa 
sunt, quoniam librarius syllabarum similitudine deceptus a priore 
(τροσέτα)ξεν ad posterius ξενίων) transiit. quod igitur pars omisso- 

rum in NO restituta est, id inde ortum esse uidetur, quod omissa in 
margine suppleta erant, sed pars sola recepta est. unde intellegi- 
mus, quomodo fieri possit, ut genera codicum miseerentur et ex 

eodem genere prognati saepe in diuersam partem abeant. quae deni- 
que NO solus habet, aut interpolata aut corrupta sunt!) et uix 
digna, quibus apparatus critieus oneretur. 

8 11: de Eusebio et Photio. 

Iam uero, ut ad eos ueniam, qui Iosepho passim usi sunt, primum 

memorandus est Eusebius eum chronographis, maxime Syncello. qui 
ex libris XI— XV pauca admodum excerpsit; constat tamen XIII 320 
eum repperisse non Σαλώμη, sed Σαλίνα; tale enim dant uxoris Ari- 
stobuli nomen et Hieronymus?) et Syncellus. paullo supra 8 301 
(p. 207, 12) éxaviA9s habuisse uidetur Eusebius, quod est in FLV, 

non χατῆλϑε. plura ex libris posterioribus ab Eusebio in historiam 
ecclesiasticam aut demonstrationem euangelieam translata sunt?), ex 

- quibus, ut appareat quod codieum genus Eusebius secutus sit, haec 
enotaui: XVII p.100,14 οὐχ ὧδε habet eum P; XVIII p. 152, 5 
εἰσέτε τὲ cum E; 157,16 λέϑου eum MWE, sed οἰχοδομηϑέντι 
eum À; 161, 23 χρωμένους eum E; 162, 1 ἄλλων, quod ex ἀνθϑρώ- 

1) p. 18, 3. προγραφὰς, quae est Hudsoni coniectura, exhibere dicitur; sed 
errorem esse puto eius, qui codicem excussit. 

2) Eusebius chron. II p. 135 Schóne; Hieron. in Daniel. c. 9 p. 1113. 

3) uide XVIII 1, 32—36, 63—64, 92 —93, 109—119, 257 —260, XIX 343—351 
(quem locum in adnotatione omissum in addendis suppleui), XX 97—98, 101, 

180—181, 197, 199—203, 247, 268; uita 361—364. nam eorum locorum, ex 

quibus de Iosepho nihil disci poterat, rationem non habui. 

d 
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zcv (ἀνων) corruptum uidetur, cum codicibus; sed recte ibidem 
ἥσϑησαν solus Eusebius, non ἤρϑησαν. 186,26 τε cum AE; XIX 
p. 269, 9 ἐνδυσάμενος cum MW; 14 φωνὰς cum A; 19 τὸν βουβῶνα 

omittit; ἐπεὶ σχοινέου τινὸς omittit eum E; 20 εἶναι αἴτεον dat eum 
MW; 23 ἀναϑεωρῶν cum MWE; 270,12 προσπίπτοντας cum MW; 
XX p. 292,19 ἔχειν omittit cum MWLat; 306,15 eum A'!MW Lat 
facit contra A? et E; 309, 23 παρειληφέναι eum MWE et Photio; uita 
p. 379, 26 οὕτως addit eum AMW; sed ibidem sententiarum ordinem, 
quem turbatum esse apparet, eundem dat, quem codices. uides igitur 
Eusebium non modo bona quaedam solum seruasse!) et cum optimis 
testibus consentire, sed etiam uitiorum, quae in deterioribus insunt, 
participem esse?) atque adeo noua quaedam addere, cuiusmodi est, 
quod dem. euang. VIII 2. 73 Hyreanum sacerdotem Ionatham ap- 
pellat, quod ex Eusebio Hieronymus asciuit.?) faeile enim nomina 
Ἰωάννης et Ἰωνάϑης inter se commutantur.4) 

Transeo ad Photium, apud quem losephus bis ita excerptus 
est, αὖ uideas eum duos habuisse antiquitatum Iudaicarum codiees; 
uide enim quae dedit ex libro XX 235 (p. 315, 13) primum cod. 76 
p. 52^ 26 Bekker πρῶτος δὲ ᾿Αντίοχος xai ὃ στρατηγὸς αὐτοῦ zdv- 
σίας ἀφ᾽ οὗ τοῖς Ἰουδαίοις ἀρχιερωσύνης ἐγνώσϑη ἀξίωμα εἰς ταύτην 
τὴν τολμηρὰν κατέστη ἐγχείρησιν" τὸν γὰρ Ὀνίαν, ᾧ MevéAaog ἐπί- 
χλην, τὴν ἀρχιερωσύνην ἀφελόμενοι καὶ ἀνελόντες εἶτα xai τὸν πταῖδα 
τῆς διαδοχῆς ἀπελάσαντες χαϑιστᾶσιν ᾿Ιάχιμον γένους μὲν τοῦ 

᾿Ααρῶνος, ovx ὄντα δὲ τῆς οἰχίας ταύτης. deinde infra cod. 238' 

Ρ. 317}, 39 B. πρῶτος δ᾽ οὗτος ᾿Αντίοχος καὶ ὃ στρατηγὸς αὐτοῦ 
-dvaíac τὸν Ὀνίαν, ᾧ MevéAoog ἐπίκλην, παύουσι τῆς ἀρχιερωσύνης 

ἀνελόντες αὐτὸν ἐν Βεροίᾳ xoi ἀντιχαϑιστῶσιν Ἰάχιμον γένους μὲν 

τοῦ ᾿Δαρῶνος οὐ τῆς αὐτῆς δ᾽ οἰκίας. quae ideo exseripsi, ut appa- 
reat Photium utroque loco uerba losephi satis aceurate dedisse. et 
quoniam priore loco uerba τὸν παῖδα τῆς διαδοχῆς ἀπελάσαντες 

cum correetore Ambrosiani et epitoma exhibeat, altero uero cum 
A!MW Lat omittat, uidemus duos ei fuisse codices diuersi generis, 

quorum de altero prius refert, deinde de altero. ceterum multo 
plura profert ex posteriore, in quo XIV 330 sq. fuisse uidemus Βαζα- 

φαρμάνης. ut nunc est in E, cui simile dant FLV. accuratius tamen 
eius codicem definire non libuit 

1) ἜΡΟΝ igitur XX 201 (p. 310, 7) ex eo recipiendum erat ze? τὰ περὶ 
τοὺς νόμους. 

2) uelut p. 269, 20. 3) Eusebius chron. II 130 sq. Schóne. 

4) uide XIV 222 (p. 280, 16). 
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8. 12. 

Haee habeo, quae de losephi codicibus ceterisque subsidiis 
dicam, ex quibus apparet tot tamque uarios esse eorum et simili- 

tudinis et discrepantiarum gradus, ut aut uno uerbo comprendere 

aut imagine depingere diíficile sit; quae uarietas etiam maior esset, 
si uel ea, quae decimo saeculo supererant, seruata essent omnia, 
uelut codices Photii, aut is, ex quo Constantini Porphyrogeniti 
librarii excerpserunt, alii. apparet autem, tantam uarietatem eo 
effeetam esse, quod collatis inter se diuersi generis codicibus modo 
hoe modo illud ex alio in alium translatum est, quo factum est, ut 
et genera permiscerentur nouaeque orerentur recensiones, et bona 

et sincera ad omnes fere codices peruenirent nec fere ullus sit, qui 
non aliquid probi retinuerit. et multae discerepantiae eiusmodi sunt, 
ut non tam scribarum erroribus, quam doctorum hominum aut gram- 
matieorum arbitrio tribui possint, a quibus losephus et lectus et 
emendatus est. qui id quoque egerunt, ut alios libros ad corrigendum 

adhiberent; compararunt enim bellum Iudaieum 1), euoluerunt fortasse 
Aristeam nec litteras sacras neglexerunt.?) cui simile in prioribus 
uoluminibus factum uidemus, ubi non solum codices sacros, sed etiam 
Herodotum ad emendandum losephum adhibitum esse docui.?) 

Iam diserepantias illas non omnes una ortas esse apparet, sed 
gradatim et uitia et interpolamenta inlata esse. quorum quo quod- 
que tempore faetum sit, nescimus; hoc uidemus, eorum quae cor- 

rector in Ambrosianum intulit, quaedam Photium legisse 5), deinde 
Latinum interpretem uideri eorum, quae E addidit, pauca quaedam 
habuisse, longe plurima ignorare?) ut haee post Latini aetatem ad- 
lecta esse probabile sit. ipsam tamen generum diuersitatem multo 
antiquiorem esse testibus et Latino et Eusebio eonstat, quorum uter- 
que usus esse uidetur libro ex utroque genere mixto. eodem spectant, 
quae de uita explorata sunt; haee enim cum antiquitatum corpori 
adderetur, codices eius et complures et inter se discrepantes extitisse 
uidentur (p. XXXIV); atqui iam Eusebius eam habet cum antiqui- 
tatibus eoniunetam.5) «cum igitur losephi libros in diuersas partes 

1) p. XXXII, XXXV. 
2) p. XXVI sq. 
3) praefat. uol. I p. XLIIT, XLVIII. 
4) p. L. 

3) p. XXVII sq., XLII. 
6) hist. eccl. III 10, 7 πρὸς τῷ τέλει δὲ τῆς εἰχοστῆς ἀρχαιολογίας. locus 

quem dicit est uitae $ 361. 

d* 
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discessisse uideamus ante Eusebii aetatem, simul ea est uarietas, uf 
illo tempore iam multa Iosephi exemplaria extitisse putanda sint; id 
quod nemini mirum esse potest, qui reputauerit, quanto studio inde ab 

 Antoninorum aetate a Christianis doetioribus leetus sit, ut ea ipsa 
aetate altero p. Chr. saeculo losepho saepius transceripto nostrorum 
codieum archetypos ortos esse existimem. 

hestat ut ea quae de codicum auctoritate disputata sunt, bre- 
uiter complectar. maximi igitur aestimandum esse demonstraui Pala- 
tinum, eui plerumque FV aut FLV se adiungunt; sed ne alterum 
quidem genus AMW aut LAMW spernendum est. deinde FV aut 
FLV, nisi aecedit P, minoris sunt auctoritatis longeque superantur 
ab AMW aut LAMW. οὐ cum horum et antiquissimus et optimus 
sit Ambrosianus, hune post Palatinum seeundum dignitatis loeum 
obtinere merito dixeris; qui in libris XVIII— XX, ubi deficit P, 
omnium optimus habendus est. quodsi eum AMW eoniungitur P, 
horum auctoritas tanta est, ut raro ab ea discedere liceat. deinde 
E et Latinus medium quendam inter summum et infimum gradum 
occupant; neque enim contemnendi sunt nee sine iudicio adhibendi. 

De editionibus postquam in praefatione uol.I p. LXX dixi, nune 
eadem dicere nolo. pendent omnes ab editione Arleniana, quae 
codicem Mendozae nune Escorialensem (uide p. XI) expressit adhibita 
passim epitoma et uersione Latina. post Arlenium optime meritus 

est Hudsonus, qui primus libri XIV decreta ab Arlenio omissa 

adiecit ab Iae. Gronouio ex Vossiano edita.  Hudsonum secutus 

est Hauerkamp, hune editio Parisina a Dindorfio curata; Dindorfii 
editione ita usus est Bekker, ut quae in ea minus recte legi uidebantur, 
passim aut adhibitis Hauerkampi notis aut ex suo ingenio corri- 
geret.) prae ceteris Iosephi scriptis litterae publieae, quibus maxime 

1) decreta Romana et Asiatica pro ludaeis . . . ab Iosepho collecta in 
libro XIV arch. . . . restituta. Lugd. Bat. 1712. 

2) Bekkerum apparet exemplar Dindorfianum ἃ se correctum prelo tradi- 
disse, interdum Hauerkampum inspexisse, Hudsonum numquam uidisse. quare 

recensio eius ea est, quam Dindorfius ex Hauerkampi apparatu confecerat. sane 

Dindorfius non multum ad Iosephum attulit, sed fere nihil Bekkerus. quod uere me 

dixisse, demonstratur primum consensu inter Dindorfium et Bekkerum, quo maior 

cogitari non potest, deinde typothetarum quibusdam erroribus, quos a Dindorfio 

traditos Bekkerus aut non recte correxit aut propagauit. uelut XI 120 (p. 27,18) 

apud Dindorfium operae dederant ἀχολούϑων leuiter corruptum ex ἀχολούϑως:; 
Bekkerus correxit ἀχολουϑῶν, nec coniecturam esse uoluit; nam in praefatione 

tacuit. aliud uitium τῆς, quod debebat τὴν excudi, eum latuit (X1I 336 p. 130, 18), 

quare ipse denuo edidit. denique, ut alia omittam, XIV 43$ (p. 320, 9) Dindorfius 

dederat ὥρμησεν, quod Bekkero non placuit, qui coniecit ὥρμηκεν, ut ipse in 
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in XIV usus est, uiris doctis eurae fuerunt, quae post Gronouium 

editae sunt primum a Io. Tob. Krebsio!), deinde a Ludouico Men- 
delssohn ?), post quem quasdam Paulus Viereck iterauit?); quorum 

Mendelssohnius copiis a Ritsehelio collectis ita usus est, ut non 
multum proficeret. uita Iosephi eum adnotationibus seorsum edita 

est ab Henkio 3), qui quae ex codicibus profert Hauerkampo debet. 
De huius editionis consilio iam in uol.l praefatione dixi. id 

igitur egi, ut maxime melius codieum genus sequerer; a coniecturis 
plerumque abstinui, nisi quid satis certum aut probabile inuenisse 
uisus sum. uirorum doctorum conieeturas, quas quidem mnoueram, 

dedi, nisi inutiles uidebantur, id quod non raro accidit, cum illi 
nescirent, quid in eodicibus esset. discrepantias eodieum dedi omnes 
praeter eas eorreeturas et leuissimas et crebras, quibus solita uitia 
eorreeta sunt, quarum eum in A tum in L magnus est numerus. 
omisi aeeentus et spiritus omissos aut uariatos, id quod praecipue 
in P et L eadit. horum quaedam fere semper recurrunt, ut ἡρεμεῖν 
pro ἠρεμεῖν et ἐμποδῶν ἐκποδῶν pro ἐμποδών ἐχτιοδών. ν ἐφελ- 

χυστιχὸν posui sieubi in P traditum erat, quocum plerumque con- 

sentiunt A! et W, rarius L. quae hi soli praeter P tradebant ple- 

rumque non adnotaui. in libris XVIII—XX eodem modo secutus sum 
Ambrosiani manum primam. non aliter in elisionibus synizesi aliisque 
huiusmodi quoad potui ducem habui Palatinum, in libris XKVIII—X X 
Ambrosiani manum primam. haee tamen omnia non ita secutus sum, 
ut numquam a proposito aberrarem, ueluti in nominibus propriis et 
sicuti res postulare uidebatur etiam haec minima curaui. denique 
losephi uerbis subseripsi primum codieis sacri graeci locos, quibus 
usus est, deinde belli Iudaici, ubi eadem traduntur. hos dedi eis 

praefatione testatus est. optime uero; sed ipsum ὥρμηχεν omnes exhibent ante 

Dindorfium, apud quem typothetas errasse puto. haec quamquam ab re sunt 

aliena (nam quid Bekkero cum Iosepho?) ideo exposui, quia Bekkerus in prae- 

fatione uoluminis I editionem Parisinam non sine contemptu stringere ausus est, 

ipse scilicet meliora praestaturus. quod si fecit ingenio fretus, exemplo docuit 
nihil esse ingenium sine disciplina et diligentia. 

1) Decreta Romanorum pro Iudaeis facta e Iosepho collecta. adiunctum est 

decretum Atheniensium pro Hyrcano factum commentario illustratum a Io. Tobia 
Krebsio. Lipsiae MDCCLXVIII. 

2) Acta societatis philologae Lipsiensis ed. Εἰ, Ritschelius. uol. V p.87 sq. 
3) Sermo graecus quo senatus populusque Romanus mazgistratusque p. R. 

usque ad Ti. Caesaris aetatem usi sunt examinatur. scripsit Paulus Viereck. 
Gottingae 1888. 

4) Flauii Iosephi de uita sua liber graece. recensuit uarietatem lectionis 
et notas adiecit Henr. Phil. Conr. Henke. Brunouici 1786. 
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numeris, quibus in mea editione eruntí, quam proximo anno pro- 
dituram esse spero. 

Postremo gratiae agendae sunt eis, qui mihi in opere meo aut 

.eonsilio aut opera adfuerunt. et eis, quos iam saepius nominaui, 
nune addendi sunt Carolus Castellanius, bibliothecae Marcianae prae- 
fectus, Driuerus Oxoniensis, Guilelmus de Hartel Vindobonensis, 
Iulius Koch olim Marburgensis, Aemilius Martini Mediolanensis, Gui- 
lelmus Meyer Gottingensis. non exiguum in his quoque uoluminibus 
fuit meritum Caroli Boysen et Godofredi Zedler, qui me in corri- 
gendis et exigendis plagulis strenue adiuuerunt. maxime uero lau- 
danda est academiae Berolinensis liberalitas, quae Theodoro Momm- 
sen referente effecit, ut codiees Vaticani 147 et 984 toti his uolu- 
minibus inseri possent. 

8 13. 

Superest, ut notas et signa, quibus usus sum, explicem hisce: 
P — codex Palatinus bibliothecae Vatieanae nr. 14 saeeuli fere X 

membranaceus. uide p. ΠῚ et XX sq. 
F — eodex Laurentianus plut. 69, 20 bombycinus saeculi fere XIV. 

uide p. V et XXIV. 
L — codex Leidensis F 13 saeculi fere XI membranaceus. uide 

p. V et XXVI. 
A — eodex bibliotheeae Ambrosianae F 128 sup. saeculo fere XI 

scriptus membranaceus. uide p. VI et XXIX. 
M — codex Medieaeus bibliothecae Laurentianae plut. 69 eod. 10 

saeculi fere XV chartaceus. uide p. VIII et XXIX et uol. I 
praef. p. XVII. 

V — codex Vatieanus gr. 147 bombycinus saeculi fere XIV. uide 
p. IX οἱ XXV et uol. I praef. p. XVI. 

W — codex Vatieanus gr. nr. 954 membranaceus rescriptus anno 
p. Chr. n. 1354. uide p. X et XXX et uol. I praef. p. XXI. 

KR — codex Regius Parisinus gr. nr. 1423 saeculi fere XIV mem- 
branaceus. uide p. XI et XXXIV. 

E — epitome antiquitatum. uide p. XII et XXXV et uol. I praef. 
XVIII. 

Lat — interpres Latinus. uide p. XIV et XXXVIII. 
Henn. — codex Hennebergensis chartaceus saeculi fere XV. uide 

p. XII. 
LB aut Voss. — codex bibliothecae Lugdunensis Batauorum Vos- 

sianus gr. F 26 chartaceus saeculi XV. uide p. XII et XLV. 
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hie et Hennebergensis paucis locis ex Hudsoni aut Hauerkampi 

notis asciti sunt. 
NC — codex noui collegii Oxoniensis ab Hudsono citatus. uide 

p. XV, XLVIII. 
Zon — Zonarae chronicon, qui in his quoque Iosephi libris usus 

est epitoma. uide p. XIII. 
Exc — Excerpta Peiresciana et Vrsiniana. uide p. XIV et XLII. 
ed. pr. — editio princeps ab Arlenio curata. 
Frnesti coniecturae extant in obseruationibus philologico - criticis 

in Aristophanis nubes et Flauii Iosephi antiquitates Iudaicas 
(Lipsiae 1795). 

Dindorf nominatur, si quid in editione Parisina protulit, L. Dn- 

dorf, si quid in annalibus philologis Fleckeiseni (uol. 99 
p. 2381 544.) emendauit. 

Holwerda conieeturas emisit in emendationum flauianarum speci- 
mine Gorinchemi 1847. 

Naberi emendationes reperiuntur in Mnemosynae Datauae nou. ser. 
uol. XIII et XIV. 

Gronouius, Krebsius, Viereck et Mendelssohnius coniecturas pro- 

tulerunt in libris supra p. LII sq. laudatis. 
Gutschmidi adnotationes in exemplari extant ab eius heredibus 

mihi tradito. 
van Herwerden cum Ambrosianum exeuteret suas quasdam con- 

iecturas adposuit in exemplari, quod mihi dedit (p. VIII). 

Signa aliaque scripturae compendia explicanda sunt haee: 

T erux eorruptelam indieat. 
* asteriscus in textu inter Iosephi uerba positus lacunam significat 

uideri. idem notis paullo supra uersum praepositus (uelut *2y90c 
PW) ad epitomam spectat; testatur enim eo loco epitomam cum 
textu eonsentire. at codieum lectionibus immixtus asteriscus 
litteram exesam alioue casu euanidam significat (uelut ἐβασί- 
À&v x x). 

[] uneis inclusa spuria aut suspecta uidentur. 
- punetum in notis inter codieum lectiones in media litterarum uia 

positum litteram erasam significat (uelut ZAzye-). 

yo in codicibus iunctim scriptum — γράφεται. 
add. — addit addunt similia. 

coni. conieeturas meas significat, nisi alius auctor nominatur. 
corr. — correxit correctum similia. 
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euan. — euanuit euanidum. 

Jort. — fortasse. 
i. marg. — in margine. 
litt, — littera litterae sim. 

;an. et Ὧι. — manus aut manu. 

0m. — omittit omittunt. 

γα5. — rasura; eras. — erasum. 

rec, — recens recenti sim. 

s. — supraseripsit suprascriptum sim. 
suppl. (— suppleuit sim.) ponitur, si quid a librariis primum 

omissum deinde superadditum est. 
ir. — transponit sim. 
u. — uersus. 
uid. — uidetur. 
| finem uersus, | finem paginae signifieat. 
Zonaram et Syneellum dedi editionem Bonnensem seeutus, Ari- 

steam ex editione Maurieii Sehmidt (Archiv für wissenschaft- 

liche Erforsehung des alten Testaments von Adalbert Merx I 
Halle 1869). 

Diuersae codieum manus ita distinetae sunt, ut litterae, quae 
codieem designat, numerus adponatur, uelut ΑἹ id indicat, 
quod in À fuit antequam eorrigeretur, A? id, quod correetor 
reposuit. nisi dictum est, quis correxerit, corrector intellegen- 
dus est primus. id denique monendum est, in A omnes eor- 
recturas, quae quidem alicuius sint momenti, ab uno homine 
faetas uideri; quare ea quoque, quae manui 2 tribui eiusdem 
esse, cuius reliquarum eorrecturarum pars maior. 

Addendum de Excerptis Neapolitanis (p. XLIII): 

Excerpta Neapolitana, quae eorum ex XI—XV sumpta sunt, in 
omnibus praeter pauea et minima consentiunt cum V, ut in- 
tellexi collatis XI 1—37 et XIII 4—31. etiam in I—X cum 

eodem V ea facere uol. I praef. p. XLII dixi. 
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Addendum de codice Marciano 350 (ad p. XLVI). 

Haec seripta et impressa erant, eum aduenerunt litterae Castellani, 
uiri doctissimi, quibus de Marciano 350 paullo plura et meliora 
edoetus sum. quae igitur XIII p. 210,2 — 216, 7 et XIV p. 262, 8 

— 268,7 a Vatieano 147 absunt (uide p. IX), ea in Marciano ita 

extant, ut priore loco supplementi supersint uestigia haud incerta 
(uide p. XLVI). reliqua uero, quae librorum XIV et XV in V de- 

siderari dixi (p. IX), absunt etiam a Marciano eisdem eorum loco 
suppletis ae in V. dubium igitur non est, quin, id quod dixi, Mar- 
eianus transeriptus sit ex V. sed alia ae putaram res est in libris 
XVI—XX nee recte feci, quod Marcianum in omnibus cum editione 
prineipe eonsentire sumpsi. quamquam habet Marcianus multa eum 
ea eommunia; nam XVII p. 115, 14 xai ἔλεγεν — 18 ᾿ρχελάου ab- 

sunt ab eo ut ab ed. pr., sed secus atque in hae lacuna in eo indi- 
eata non est; extant in utroque XVIII p. 175, 16. quae in MWE 
omittuntur; extant in Marciano XX p. 291, 13 quae post χατατετολ- 
μήκασε interpolata sunt in ed. pr.; extat denique uit. p. 376, 4 μιχρὰ 

διελϑεῖν. sed alia diserepant; quae enim absunt ab ed. pr. XVII 
p. 87, 2 πρότερον ἢ τῆς δυσμενείας ἀνασπάσασϑαι τῶν πρότερον 

ea in Μαγοίδηο leguntur; quare ea, quae p. XLVI ex hoc loco con- 

ieetaui, dilabi necesse est. deinde Castellanius contulit XX 92—96 

et 113—117, quae Marcianus talia dat qualia Parisinus 1420 ab ed. pr. 

longe diuersa (uide p. XLVII). quare cum etiam in eis, quae supra 
ex eo rettuli cum ed. pr. eongrua, consentiat eum Parisino, apparet 
huius et Marciani et in his libris et in XI—XV similitudinem esse 
plane singularem; nam in XIV et XV eadem desunt Parisino ae 
Mareiano. quaerendum igitur est, unde orta sit Parisini et Marciani 
similitudo, id quod quamquam ad Iosephum uix quicquam facit, 
Seitu tamen dignum est. denuo igitur examinandus est uterque codex, 
id quod eum nune fieri non lieeat, ad aliud tempus aliumque locum 

ea quaestio seponenda est. 

Dabam Marburgi a. d. III id. Ianuarias 1892. 

Benedietus Niese. 
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Eorum, quae ex Excerptis de legationibus (uide p. XIV) enota- 
ueram, maior pars maligno casu in schedis meis delituit, maxime 
ea, quae ad uol. IV spectant. ergo quoniam suo loeo extare non 
possunt, hie exhibendae sunt eorum a nostris discrepantiae: 

XIV 143 p. 266, 3 ὅτι χαίσαρ ὑρχανὸν Gxoósizvvow ἀρχιερέα incip. Exe 
4 δὲ ἀφίησι cum E 5 τούτου] ταύτην cum E ποιησάμενοσ cum WE 
7 αἰτησάμενοσ 8 ἔτι γαρ ἔρριπτο cum E. Πομπηίου καταβαλόντος] xava- 
βαλόντοσ αὐτὰ πομπηίονυ καὶ ταῦτα Om. 98 ἐπιστέλλει δὲ τοῖσ χαπὲ 
τωλίω 10 καὶ τὸ] τὸ δὃὲδ 11 λουχίου vióc 12 εἰδοῖς Δεχεμβρίαις om. 
13 τῷ] δὲ τῶ “ούχιος — 14 Kvolva] πλεῖστοι 14 Ἰάσονος om. 15 4»- 

τιόχου — /ogo9éov om. 16 διελέγχϑησαν cod. Schotti 19 πέντε] € 
γράμματα — 20 xal πρὸς] καὶ vov —— 21 μηδένα cum FL 

p. 267, 1 ἔδοξε γὰρ συνϑέσϑαι — 2 ὅσον cum FL! ταῦτα cum AM 
3 ἀσπίδαν codd. Ambr. e£ Monac. ὅ εὕρετο cum ΑΜ 4 ἔτους --- Πανέμου 
om. 7 περιέχον] ἔχοντα cum W 8 cov om. cum P 9 μηνὸς Πανέμου 
πέμπτῃ om. 9 ἐπὶ — 11 πρυτανείας om. 11 ἀγομένης] γενομένησ cum 
F(LAMW 12 ἐψήφισε ᾿Ἐρχιεὺς] ἀρχιερεὺς cum codd. et Lat. 14 δια- 
τελεῖ! διατελοῦσ cum P 15 ἐδίᾳ] ἰδία πρὸς αὐτὸν εὐννουσ cod. Ambr. 

16 παραγενομένουσ 11 πρὸς αὐτὸν om. 20 rob — Σουνιέως om. — 21 τοῦ 
&vógóc ὑπομνήσαντος] μαρτυρήσαντοσ τοῦ δήμου cod. Monac. 

p. 268, 2 αὐτοῦ] αὐτῶ 4 Διονυσίοις — ἀγῶσιν] διονύσιοσ παναϑην- 

«lov ἀγομένων 6 δὲ] τε 7 φυλάσσοντι similiter ac P 8 τοῦ ἀνδρὸς 

cum ΑΜ 10 ys cod. Ambros. et Schotti 11 ad τετιμημένων i. marg. 

ἴσωσ τετιμένων cod. Ambr. 12 τὸ om. cod. Ambr. — 14 ἀεὲ om. [1 τοῦ] 
τῶν cum FLAMW τὸν — τούτων om. cum FLAMVW Lat — 16 ἡμῖν δεδή- 
λωνταῖ δεδήλωνται ἡμῖν ἱκανῶσ finiunt. 

uol IV XVI p. 5, 18 ὅτι ἡρώδησ μετα τὸ χτῆσαι τὸν ναὸν τὴν εἰσ ἱταλίαν 
δρμὴν ἐποιήσατο καίσαρί τε συντυχεῖν etc. 21 ἐξεδέξατο] ὑπεδέξατο ὡς 
om. 22 οἰχείαν finiunt. 

p. 0,15 ὅτε ἡρώδησ ὃ βασιλεὺσ ἐπεὶ ἐπύϑετο μάρχον ἀγρίππαν χατα- 
πεπλευχέναι 18 παρ᾽ cum E 19 λιπαρὸσό: ἐγχειμένου ὁ. 21 τοῦ] 
τὸ 22 ἐξελάττων 23 xal om. 24 xàv] χαὶ ἐρύμασιν habent. sola 

recte 206 ἀπαντῶντύσ 
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p. 7,1 δὲ om. 2.λειπόμενοσ cum E et marg. A 3 ἔτι — ἐπιμείνας) 
ἐπιπλείουσ μείνασ 7 τῶν om. cum codd. reliquis. 9 στρατιὰν cum reli- 
quis προηρημένον cum AMW 

p. 7, 10. Κῶ προσέσχεν] χάπρου (κύπρου cod. Schottii et ex corr. Ambr.) 
ἔσχε 11 δ᾽ om. εἴργων 12 νηῶν cum AMW δὲ cum ΑΜ 
ἐπεὶ διέτριβεν cum A 13 χαὶ om, cum PA*M αὐτῷ om. 14 ἰδὼν — 
20 λήξαντος] τὰ πεπτωχότα τῶν τειχῶν ἀνήγειρε. λήξαντοσ ób — 20 μιτυλίνην 
cod. Ambr. et Mon. cum PW βύζαντον 22 μετέσπευδε ἐν] ἐν τῶ cum 
WE 23 ὠφϑὴη — προσπλέων om. 24 ἄσμενος) oc 2 ἐνειληφέναι 
26 ἀγρίππαν cum W 

p. 8, 1 ἣν μετὰ τοῦ] ἢ μετ᾽ αὐτοῦ ἃ στρατιὰν 4 ἀνέσεσιν 6 δὲ 
T οὐχέτε 10 πάλιν --- διέπλευσαν]) εἶτα 12 ἐγίνοντο 13 ηπίξεως] δεξιώσεωσ 
cum Μ παρέλιπεν cum M παρ᾽ cum W ἀγρίππαν τινῶν cum W 
15 χἀχείνουσ cod. Mon. et Schotti γε] γὰρ cum ed. pr. διήλλαξεν ὀργιζό- 
μενον cum MWLat χίουσ 21 παρίστατο finiunt. 

p. 49, 21 ὅτι ὁβάδασ ἐτεϑνήχει ὃ τῶν ἀράβων παραλαμβάνει δὲ 22 αἰνίασ 
cod. Ambr. αὖϑις om. 23 γὰρ] δὲ cum E ἐπιχειρεῖ cum E αὐτὸς] 

ἡρώδησ 
50, 2 τε om. ὃ ταλάντων om. 4 ὁβάδαν cum AME δὲ cum AM 

6 ὥστε cum ME 7 ἀλλὰ cum AM 9 δὲ cum E διαφϑειρομένων 
10 οὔπω cum AMW οὐχ ἰχανὸσ 11 ἠμύνατο] ἐσημήνατο 13 δὲ 
οὐδὲν om. 14 Νικόλαος] finiunt. 

p. 56,9 ὅτε ἡρώδησ ἀποστέλλει νικόλαον móc χαίσαρα πρεσβευτὴν OG 
ἂν διαλλαγῆ αὐτῷ. τὰ δὲ περὲ τὴν πρεσβείαν ἀπέβη τοῦτον τὸν τρόπον 
12 οἱ δὲ Ἄραβες om. 18 ὑπονοστήσαντεσ cum AMWE 14 ὀβάδου cum 
AMW πάντων] πλείστων cum AMW ἐχφανῆσ 1 ὃ om. cum AMW 
16 ὑφῃρημένο! xal ἐπιτυχίαν cum W et marg. A. 17 zuv& om. cum W 
18 ἐλϑεῖν sio διαλλαγὰσ tr. cum W Καίσαρα] καίσαρα ποιῆσαι fere ut 
AMWE 19 ἀπολογήσασϑαι cum W 22 ὁ om. cum W 

p. 57,2 μοιχείαν τῶν ἀράβων cum W — 4 ἐξαναστήσειε (ἐξαναστήσει ἐσ 
codd. Mon. et Schotti) cum reliquis — 5 δὲ cum W 6 εἰ μὴ] ὡσ οὐ cum W 
7 δισχιλίουσ ῷᾧ ἀπέχτεινε cum W 8 μηδὲ cum W [10 σὺ] ἅτε 11 χαλε- 
πώτερον om. 12 αὐτὸν cum ΡΝ φΦᾧ 1 στρατιὰν οὐ στρατιὰν cum 
reliquis 16 x«i om. ταχὺ ταύτην tr. fere ut μηδὲ cum W 18 ovo- 
λούμνιοσ 19 σὴν τύὐύχη»] συντυχίαν ἐπονομάσαντοσ cum A!E ἢ μὴν] 
ἡ uiv 202 22 ἐφιέντων 28 μόλισ cum AMWE — ad οὕτως i. marg. 
ἔσωσ οὗτοσ cod. Ambr. — 24 ἐπιστρατιᾶσ 

p.58,2 τὸν om.fereut W ὃ ἃ εἶτα cum W 4 τούτους] αὐτοὺσ 
6 αὐτὸς] αὐτὰ codd. Mon. et Schotti 8.προσϑεσμίαν cod. Ambr. δύναιτο 
9 ovt. om. cum W 10 οὐδὲ cum reliquis τοὺσ cum W 13 τῶν om. 
cum AMWE 15 Néxsgov om. . zegloim. | exolx 1690 17 καὶ 
om. cum W $ [9 τῶν ἀράβων cum W 20 δὲ cum W 21 ἐγι- 
νώσχοντο 22 τὰ om.cum AMWE κατέστη cum AMWE — 23 τοῦ] τὰ 
28 ἀποδῶσον εἶτα cum W  ó$ cum W 

p.59,1 μη om. cum δὲ om. cum W 2 ij] γὰρ cum  δδιδόναι 
finiunt 

XVIII p. 186, 15 ὅτι στάσεωσ ἐν ἀλεξανδρεία γενομένης ἐπὶ yatov καίσαροσ 
ἰουδαίων 10 τῆς om. cum MW 2122 ἡγήσασϑαι cum MW 26 δὲ cum MW 
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p. 187,1 περιοργής tt] περιοργισϑεὶσ 4 λόγοι 7 μόνον codd. Mon. 

et Schotti — 8 cz» om. codd. Mon. et Schotti — 9 δέχονται cum MW 12 δὲ 
cum W 18 ó6o 15 yr&iov 16 ἐγνωσμένων προσϑεσμίασ codd. Mon. 
et Schotti αὐτὸν] finiunt. 

XIX p 268,1—3 ὅτε ἀγρίππασ ὃ βασιλεὺσ ἰουδαίων ἧχεν εἰσ τιβεριάδα 
πόλιν τῆσ γαλιλαίασ. ἧκε γοῦν παρ᾽ «vtov 8. χομμαγενὴσ μὲν om. cum 
MW 4 σαμψηγέραμοσ ᾿Εμέσων] δαμάσων ut reliqui καὶ Κότυς — 
6 δυναστείαν om. 6 δὲ cum MW 7 τε om. 8 διαδείξας! διαδείξεωσ 
cum Ὗ 9 τῇ — 10 άρσος om. 11 πρὸς] τὸ πρὸσ ut conieceram οὖν 
τιμητικὸν] συντιμητιχὸν (συντιμητικόντων codd. Mon. et Schotti) cum MW 
12 αὐτοῦ ἀποτέρω — otaóío:. cum A t 13 Πάρσον] μάσον &oynv 

14 γὰρ om. cum MW ἐπήγετο] ἀπηγγέλλετο cum MW 15 Μάρσῳ δ᾽ ἢ] 
μαρσώη cum MW φιλίασ 16 ὑποπτεύϑη codd. Mon. et Schotti óo- 
μαίουσ [11 οὖν om. cod. Mon. 20 ἔσχεν finis excerptorum. sequitur sub- 
scriptio: τέλος τῆς ἱστορίας ἰωσήπου. 

Praeterea addenda et corrigenda sunt haee, quorum pars ad 

typothetarum meosque errores spectat, plura uero ad codices perti- 

nent; nam non paucos loeos meo rogatu in Palatino Ambrosiano 
et Medieaeo euoluerunt uiri doctissimi Augustus Mau, Hieronymus 
Vitelli, Aemilius Martini. alia accesserunt beneuolentia Hartelii, 
bibliothecae Vindobonensis praefecti, qui hue misso codice Busbekiano 
effecit, ut et meos quosdam errores emendare possem et ea, quae 
antea ex codice Laurentiano hauseram (uide supra p. XII), nune 

etiam ex Busbekiano habere possem, qui ut plerumque cum illo 
consentit, ita quaedam praebuit meliora aut memorabilia. 

Vol. III. 

praef. p. XIII. Zonaram Iosephi epitoma usum esse nuper pluribus exposuit 
Buettner-Wobst in commentationibus Fleckeisenianis p. 126 sq. 

» 5. s» 1H Horepone: καὶ pro uci. 

p. 5, 17 γὰρ etiam F exhibet. 
12 sub textu repone: $ 42 — 1. Esra III 22. 

4 18, 5 rov δαυίδου LW habent pro τῶν 4αυίδου. 

19 sub textu repone: ἃ 79 — 1. Esra V 54, cf. 1. Esra VI 1. 

», 19,17 ζολιμίηλον exhibet P. 

24 sub textu repone: ὃ 101 — 1. Esra VI 26. 

36, 20 ὑπάρχους Gutschmid; item infra. 

», 24 τέσσαρες! δύο Gutschmid. 

31, 21 ἀκουσθήσεται ἀκολουϑήσεται E. 

4 33, 8 Zéwoc] ccelios Latini cod. Neapolitanus. 

, 38, 18 οὐχέτη ovx ἔσϑ᾽ ὅστις CODi. 

» 42, 20 ταῖς παρϑένοις coni. 

, 45, 3 repone rovg παρ᾽ αὐτῶν. 
», ΑἹ, 9 ᾿Εσϑῆρι PWE exhibent. 
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48, 13 duavova P. exhibet, 
53 sub textu repone: $ 255 -— Esther VI t0. 

56, 1 προσέτασσε E. 
60, 17 ἰωώννασ E. 

61, 7 διὰ ταύτην coni. 
62, 3 τὴν πόλιν τὰ ἱεροσόλυμα P exhibet. 

63, 17 ἐπιπλεγμένων etiam E, non ἐπιπετιληγμένων. 
64 testibus insere O. 

64, 10 μαχεσομένους Henn., quod uide num etiam W tradat. 
66, 7 γάζη (non γάζησ) E; Γάζης igitur Cocceio tribuendum est. 
15, 9 fort. Iosephus scripsit μὴ μεταβαλλόμενα. 
16, 13 ἀπειλήφοιεν Holwerda. x 

85, 5 ἕν᾿ paullo obscurius extat in V. 
87 sub textu repone: ἢ $3 — Aristeas p. 28. 

88, 14 in adnot. repone: *avroig — 16 τῶν ξέν om. P. 
89, 6 διὸ spurium, 

94, 21 τροπῆς] fuit cum de ῥοπῆς cogitarem. 
96, 20 ἐκ τῶν ἀλλοεϑνῶν coni. 
97 testibus exime O. 

107 testibus insere M. 

112, 14 Ἰησοῦ spurium monente Holwerda. 
119 sub textu repone: $ 271 — 1 Macc. II 28. 

126, 4 Ἰούδου reponendum erat. 
127, 13 ᾿Εξελέου] xellei Latini cod. Neapol.; uide 33, 8. 
129, 1 τοῖς Ἡσαῦ υἱοῖς toic xal Ἰδουμαίοις coni. 

144 sub textu adde: $ 413 — 1 Maccab. IX 54; $414 — 1 Maccab. VIII 1. 
» in adn. repone: 22 *zóc αὐτοὺσ ποιήσασϑαι tr. V. 

146, 20 in adn. repone: ὑποληφϑέντασ. 
197, l6sq. ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ἐπ᾿ αὐτὸν V exhibet non adiecto ὅλην. 
» 24 adnot. repone: litt. 

158, ὃ ἐπιτετραφότοσ E cum AMW. 
167, 3 ἀνδρειότατον (non ἀνδρικώτατον) E, unde etiam p. XXXVI corrigen- 

dum est, 

» 1 ante οὐδὲ dele comma. 
» 22 ὑποστραφεὶσ Εἰ cum AMW, 

170 sub textu adde: ὃ 109 — 1 Maccab. XI 9. 

» 23 τὸ λοιπὸν (non Aouróv) E. 

180 in adnot. dele numerum $. 
196, 15 ante τοῦ om. Exc** solitum spatium erat relinquendum. 

197, 3 an scribendum est ó δ᾽ ovx ἀπωσάμενος τὴν ἐπιστολὴν 
198, 21 παρῴχει Naber : 
200, 9 ψηφισϑέντα] λεηλατηϑέντα Naber. 

205, 21 repone: zoAcotoc. 
222, 22 ᾿Αζιζον uerum nomen. 
220, 2 στρατειῶν E et V exhibent. 
240, 7 χαϑεῖρχϑαι cod. Busb. E. 
241, 15 ἕξοντι aut ἕξοντος coni. 

244, 2 λαβόντεσ cod. Busb. E. 
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. 246, 15 ἡγεμόνων cod. Busb. E. 
241, 20 repone: ἀπῆρεν. 
» Sub textu repone: ὃ 43 — bell. Iud. I 1951. 

248 in pagina summa repone XIV. 
249 in adnot. pro 14 repone 15. 

249 in adnot. repone: 24 προεχαλεῖτο] E προσεχαλεῖτο codd. 
254, 21 ma/ichus Latini cod. Neapolitanus. 
266, 1 repone: λῃστείᾳ. 
272, 17 xal] ὡς coni. 
280, 4 repone: Σεργία (non Xesoyíc). 
251, 9 adnot. repone: Ἐπὶ — προτέρᾳ om. V. 
282, 5 Κλούσιος!] Καλούσιος siue Καλουΐσεος Coni.; idem p. 284, 5. 

285, 23 repone: γνώμη (non γνώμῃ). 
281, 14 lacunam statuo. 

295 sub textu repone: $ 300 — bell. Iud. I 242. 

297, 1 adnot. repone: τοίνυν. 

315 adnotatio ,,s/c] τὴν FLAMVWE- non ad u. 7, sed ad τι. 8 spectat. 
316, 9 repone zio». 

322, 12 ante χαὶ dele comma. 

» [13 ἐπιτιϑεμένων cod. Busb. E. 
324, 9 rovc ὀρόφους τῶν oizov debebam recipere. 
327, 13 ἀντετείχιζον (non ἀνετείχιζον) etiam E. 
328, 26 repone ,26 Ἑανέστειλεν V*; nam ἀνέστελλεν etiam E tradit. 
330, 4 adnot. repone: XVII 162. 

334, 4 post τότε comma ponendum, non colon. 

339, 8 anelum (h. e. Av&g2ov) Lat. 
348, 5 ιε΄ ἔτοσ in V extat, non in E. 
360, 13 χωρήσοντες coni. 
314, 22 adn. repone: y&g- V; post γὰρ in V una litt. erasa est. 
315, 19 repone: ἐξυπονοῆσαι. 
381, 16 adn. repone: δὲ LWE. 
» 21 τὰς] αὐτὰ coni. 

384, 5 adn. repone: *z«vouzsi FAW. 

389, 1 adn. repone: ἕαντιμετέστησεν LW. 
391, adnotatio ὑπολείπεσθαι etc. ad u. 20, non ad ἃ. 19 spectat. 
394, 11 post ᾿ἀριστόβουλον dele comma. 
» 310 adn. repone: x«i pro χαί. 

397, 18 repone: ἤδη. 

Vol. IV. 

14, 24 τιμωρήσασϑαι etiam A. 
19, 22 ἣν (non zc), M. 
25, 13 Καφαρσαβᾷ]! Παρσανάβαν Syncellus p. 595. 
44, 7 x«l ἀνοίας om. etiam P; ergo sine dubio delenda sunt. lacunam esse 

apparet. 

45, 10 adnot. pro 18 repone 10. 
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46, 11—12 adnot. repone: ἐτρέποντο. 
49, 3 οἱ fort. spurium. 
54, 19 τὸν extat in P. 
60, 6 παλαεστῶ in P esse testatur Mau. 

69, 20 ἔφυ L. Dindorf. 

12, 4 ἡγγύητο L. Dindorf. 
79, 11 γεγώμητο cod. Busb. E. 
14, 16 x«l om. cod. Busb. E. 

76, 7 τ᾽ cod. Busb. E (ut W). 
77, 3 ov om. cod. Busb. E. 
» 4 lovóaizóv cod. Busb. E. 

» 10 οἱ om. cod. Busb. E cum ΑΜ. 

» 15 γένει] τῶ γένει cod. Busb. E. 

18, 15 ἐσομένην] ποιησομένην cod. Busb. E. 
» 11 οὕτως] óvroc cod. Busb. E. 
81, 23 ἀδεᾷ L. Dindorf. 
92, 2 zoo etiam ἃ exhibet. 
93, 19 λυϑεῖεν ἐπαροίνει P. 

95, 20 χατὰ (ante τῆς) om. P; τῆς extat. 
101, 10 εὐδοχῆσαν L. Dindorf; item p. 142, 12. 
» 11 ἐπινοεῖ M, non ἐπινοεῖν. 

108 testibus exime W. 

114, 21 πλησϑείη (non πληϑείη) M. 
119, 7 συνήει)] συνέστη L. Dindort. 
124, 2 repone: χατηκόντισαν. 

» 11 ούαροσ P, item infra. 

» 20 φιλίαν τὴν ῥωμαίων etiam A fort. recte. 
125, 22 μηδαμῆε A. 

126, 22 za) om. A. 
127, 22. δὲ] δὴ coni. 
136, 4 χαὶ (non óc) M ut W. 
141, 3 ἐπιβολὴ (non ἐπιβουλη) cod. Busb. E recte. 
» 14 χατασφαγαὶ cod. Busb. E. 

142, 4 εἰρημένον cod. Busb. E. 
144, 8 τε] δὲ cod. Busb. E. 

145, 19 ἀμβιβοῦχοσ cod. Busb. E. 
146, 2 τοῦτον cod. Busb. E. 

» » ἄννινοσ cod. Busb. E. 
» 9 παρὴν om. cod. Busb. E. 

» 11 Φαβῆ βιαβὴ Iosephi hypomn. (Fabricius cod. pseudoepigr. uet. Test. 

II 16). : 

» 13 Καμίϑου] Καϑήμου losephi hypomn. apud Fabricium. 
141, 1 συνήλυδες L. Dindorf. 

» 13 Φραατάκου] φραάτου cod. Busb. E. 
148, 16 εἰς om. cod. Busb. E. 

149, 19 ἑτέρας cod. Busb. E. 
151, 13 ἐχέλευεν etiam A. 
» 22 τῶν cvv 5óovg cod. Busb. E ut M*. 
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p. 152, 18 litt. ove οὖσαν (non Cove οὖσαν) in ras. A. 
» 153, 15 ϑεραπείᾳ! τῆ ϑεραπεία cod. Busb. E. P 
» » 20sq. οἱ δὲ πλήϑει χρυσίου L. Dindorf. 
» 154, 13 ὡς] πῶς L. Dindorf. ; 
» » 111 σαντῆσ cod. Busb. E. 

» 161, 9 l'uucAxz] Γαλααδίτιδι conicit Schürer (Gesch. des jüd. Volkes I 370); 

mihi Παβαλικῇ uel simile probabilius uidetur; ea enim est regio, 
quae alibi Gabalis siue Gobolis uocatur. 

» 179, 26 adnotatio *Z'egueróc etc. ad u. 20, non ad 22 pertinet. 
» 119, 28 ποιούμενος ταύτην οἰώνισιν A. 
» 201, 11 ἄξιον δέ μοι etiam cod. Vossianus (LB); ergo ἄξιος δ᾽ εἰμὲ coniectura 

ex Lat restitutum est. 

» 204, 19 γενομένῳ] finiunt Exc. 

», 208—212 ad XVII] 37i — XIX fin. Epitomae codice Busbekiano a Zedlero 
collato non pauca supplenda sunt, quae ad Epitomam melius iudi- 

candam faciunt; nam Laurentianus, quo antea in hac parte usus 

sum Epitomae teste (uide supra p. XII), paullo minus diligenter ex- - 

cussus esse uidetur. haec igitur Busbekianus aliter dat atque ego 

de E testatus sum: 

p. 208, 6 ἀνεχτὴν. 
» 211, 9 ce] ΟΣ 15 ξαυτὸν] αὐτὸν. 

» 212, 1 τὴν τῶν ῥδωμαίων πόλν 8 vc] δὃὋδὋ 15 μὴ extat 21 χαπε- 
τώλιον. 

» 213, 2 πάντα μέλλει 10 συνίστανται 21 μὲν δὴ] ó 26 ἀννινοσ. 

» 214, 18 πάντασ cum M, 
» 215, 3 ἀναντιλέχτωσ cum MW τὰσ δεήσεισ ἀναντιλέχτωσ ir. — 4 éx- 

ϑύμωσ om. . 20 εἰσπραξάμενον —— 22 ἐπιδιπλασιάσασϑαι. 
» 216, 6 παραλαμβάνει 14 ἄλλως om. 

» 215, 1 uev! — 3 ἡγεν] ἧχεν 14 συνομωμοκοτων 19 παριστῶντοσ. 

» 218, 5 δὲ τῇ παρὼν 8 τῶν] τῆσ fort. recte 11 διακονήσεται 
quod conieceram in Busb. extat 10 τοῖς om. 18 τὴν] τοῦ cum A. 

» 219, 1 ix τοῦ ὀξέοσ 10 πρὸς] κατὰ 19 φανεροῦντι 16 τοῦ 
“Χαιρέου om. 

» 220. 6 ἀξιώσεων συνέβαλον [11 ἀοίδιμοσ 12 μελήσασ 14 δίς 
δωσ 106 ἔτη ἐτὲ (non ἐστὶ) 19—20 τ᾽ ἔσϑι ἡ βούλοιο αὐτὸς | 
τίσους αὐτοὺσ 20 προσοίσομαι Busb., προείσομαι dedit ed. pr. 

» 223, 5 ἱστάμενοσ θ δ᾽ 11 ταράξαιεν 21 μεταστησομένου 
25 ἀνϑρώπων om. 

» 224, 6 ὑπερβολάς om. 

» 225, 12 δὴ extat 28 δ᾽ (non δὲ). 
» 226, 1 δὲ (non δὴ) 7 χιλιάρχοισ Busb., quare ,,*zi«toyauo W etc.* 

in notis reponendum 9. βαϑύβιόσ ut in codd. 
1:997. 10. δ΄ 12 εἶτα] οὕτω 14 ἀσπρίνασ. | 
» 228, 4 ἀπολλυμένουσ 10 οὐαλλέριοσ cum M. — 11 ἀνϑυπατιχὸσ cum 

MW [12 δ᾽ αὐτὸξῤΥ 16 γενησομένοισ. 
» 229, 12 μεσηγὺσ cum M. 
» 232, 3 rois γερμανιχοῖσ cum M. 26 δ᾽. 
» 233, 22 τῆς ἐλπίδος om. 

w 
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269, 
241, 
979 
212, 
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12 χαὶ τῶν — 13 γεγονότων om., qnae igitur ad 1? ex E afferuntur 

delenda sunt; uereor enim, ne etiam ab Laurentiano huc absint 

15 παρέντας — 10 χαταστῆναι 0m., quare quae ex E afferuntur 
delenda sunt. 

12 μινουκιανῶ 16 μετὰ. 

14 τῶν] rov. 

7 in mare. β΄. 

I7 προύχειν. 

2 αὐτῇ γνώμην) αὐτοὶ γνωμῶν 5 λοῦπποσ 12 χεσσωνίαν. 

11 λούππου 14 λοῦππον 19 λούππου. 
18 γε om. cum Exc. 

4 
0.5 1 € - 2 ξαυτὸν 19 τισ στρατιωτῶν cum A. 

3 σε om. fort. recte. 

9 ve om. 114 προτέρορὶ 16 χρόνῳ παρασχὸν om., nec dubito, 
. * - - ) - 

quin etiam ab Laur. absiut 11 αὐτοῖσ. 

19 βρόχοσ. 
1 αἰτιώτερον ὃ i.marg.y' 12 ὑπὸ τῶν τραυμάτων 22 φέρει. 
11 δοχεῖν 15 ἀποχρίνασϑαι 19 τῇ] τῶν 23 συγκαϑωμιλη- 

ϑέντεσ. 

18 δι᾿ ἁμαρτίαν μὲν] καὶ διαμαρτία 21 τὸ χαϑ᾽ αὑτὸν. 
2 συγχωρηϑέντων. 

19 ὁ: 
a 11, 14 et 20 λοῦπποσ, λοῦππον et λοῦπποσ Busb., sed 
ubique zz ex zr correctum. 

26 γὰρ extat. 
23 i. marg. ε΄ 26 ἐξέπεμπεν. 
4 ἐπὶ τὸ χρεῖττον 18 δ᾽ om. — 22 ἀρχιερεῖσ. 
29 i. marg. s". 
19 μὲν om. cum MW . 24 o; δίδως βουλήσει καὶ πρὸσ οὐδέ. 
2 νῦν] νῦν αὐτὸν 8. βούλει [0 i. marg. ζ΄ — 15 ἐγένετο. 
8 ἐχεῖνος om. ^ 10 τρόπω ἐλεύϑεροσ ov. 
8 πεφύχει cum MW — 23 τὰ νόμιμα] τῆσ νομίμου. 
15 μάρσω δ᾽ ἡ cum A. : 
21 d99ovv 28 ὑμῖν post φησίν collocat. 
4ój 8 τοῦ τῷ 9 ógovoue 13 γὰρ om. 
18 uc oov. 

17 ἐπιστολὴ (non ἡ ἐπιστολὴ) A. 
4 τῇ om. E. 
19 ad ἐπιστολῆς adnotata errore uersui 18 ascripta sunt. 
14 τε ἀδεεῖς A. 
19 τὰ extat in M. 
16 adn. repone: *ó MW. 

. 17 ὑφαιρεῖσϑαι (non ὑὉφαιρεῖ) E. 
20 ὃ Γάιος spurium puto. 
1 repone: μὲν. 
12 adu. repone: * zo? πράσσειν Hudson; nam τὸ πράσσειν etiam E exhibet. 
3 ἀποσταλοῖεν (non ἀποσταλεῖεν) E. 

8 συνηλύδων L. Dindorf, ut p. 147, 1. 
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p. 254, 18 ἐν ἀνίᾳ] ἐν ἀδημονία E. 
,. 202, 18 ad ταῦτα adnotata errore ad u. 19 ascripta sunt. 

] », 263, 21 δ᾽ etiam A exhibet. 

] » 269, 3 $ 343—351 non adnotaui laudari ab Eusebio hist. eccl. Il 10, qui ἃ 

| nostris discrepat hisce: 
p. 269, 3 Τρίτον incip. Eus. δ᾽ T ἐπάρχιον 8 δὲ 

cum E 9 ἐνδυσάμενος cum MW 13 οὐδὲν Eusebii codd. 
quidam 16 ϑνητῆς τῆς φύσεως 18 ἀπεστρέψατο Eusebii 

| cod. F δ᾽ οὖν] δὲ Eusebii codd. plurimi 19 τὸν βουβῶνα 
| om. ἐπὶ σχοινίου τινὸς om. cum E 20 εἶναι αἴτιον cum 
| MW 238 ἀναϑεωρῶν cum MWE 
l p. 210, 2 x«l ὃ κληϑεὶς Eusebii codd. quidam cum E 5 ταῦϑ᾽ 

«uc ali codd. Eusebii ταῦτα δὲ alii ταῦτα alii — 9 ccxxov cum 
A!INW ἱκέτευον 10 τε Eus., quod conieci 12 προσ- 
πίπτοντας cum MW fort. recte συνεχῶς Eusebii codicum maior 
pàrs [1 τῆς δὲ βασιλείας tr. τέσσαρας 18 αὐτοχρατορίας 

fin. Eusebius. 

» 269, 22 προσέφυ L. Dindorf. 

» 212, 17 τοῦ κατοιχομένου διδους τιμῇ coni. 

» 281, 19 πιστεύει (non πιστεύοι) M. 
» 283, 11 τὸ ἔργον A. 
» 288, 14 οὐολιγέσης À οὐολιγαίσης M. 
, 292, 18 ἔχειν melius aberat. 

» 293, 18 βερνίχης etiam A. 

» 906, 15 φαβέου Iosephi hypomnest. zpud Fabricium. 
» 908, 10 πεζὴν L. Dindorf. 
» 309, 14 Kai] κάμης losephi hypomnest. apud Fabricium. 
» 911 testibus exime Excerpta. 

» 912, 6 XaAovoc fortasse reponendum. 

» 916 $240sq. usus est Eusebius dem. euang. VIII 2. 73. 

» 917 $ 247—250 usus est Eusebius dem. euang. VIII 2. 93. 

337, 12 τιβεριέων etiam M. exhibet. 
» 940, 1 παύσοιντο etiam M. exhibet. 

» » ὅ δ᾽ ὑπεχχομίζοντες coni. 
» » 29 τὸ γεγενημένον M cum W. 
» 941, 20 cov om. etiam M. 

| » 942, 24 δὲ M cum W. 

| » 343, 20 πᾶσαν M cum W. 
| » 940, 12 adnot. repone εἰσπεμψάντων pro εἰσχεμψάντων. 

| » 349, 6 δὴ] δὲ M cum W. 
» 10 συναπαγόμενον M cum W. 

» 9354, 24 νεώτερος coni. 
» 955, 24 0 ἰησοῦσ M cum W. 
» 9356, 3 litterae χαὶ ὅτι μετὰ τρίτην ἡμέραν καταλιπὼν τὴν in ras. P. 
» 991, 19 repone: é&jxovta. 
» 360 adnot. ,αὐτοὺσ τὸ nAg900'* ad u. 11 spectat. 
» 964, 8 παραχαλέσαι ἄν μὲ πρὸσ αὐτοὺσ Δ. 
» 911, 13 ἐπὶ fort. eiciendum est. 
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p. 372, 19 διεπεμψάμην (non Auenéupauev) M. 
» 913, 1 τούτοις] τούτοισ ov M cum W. 

» 975, 12 ofrvec] ὅτι τίνες M cum W. 
» 319, 10 repone ἀνέγνως. 
» 980, 14 ἐντυχόντεσ MW (non AW). 
», 9893, 9 ὕσους ἰδίᾳ neg] ζημιῶσαι κατ᾽ αξίαν uel simile desideratur. 

» 987, 20 repone αὐτοχράτορος (pro αὐχτοχράτορος). 
^» » M χελεύοντοσ M cum W. 

» 988, 3 ἐχέχλειστο M cum W. 

Vol. I. 
praef. p. VII 6 repone: tempora. 

»  » XVI, 28 repone: habent. 

»  » XXVIII 13 repone: papyraceo. 
» » LXXX 4 ab imo repone: edita. 

p. 34 ad Xzveíov adnotatio uersui 7 ascribenda erat. 

» A41, 19 ἀν delendum cum L. Dindorfio. 
» 93 $ 223 uersui 12 ascribenda erat. 

» 84, 2 adn. in ἦσαν desinit fol. 29* in R. 
» 89, 14 adnot. repone: i. marg. γ΄ R 11] Lat. 
» 221, 9 aut ἂν εἴπῃ aut εἴποι (deleto ἀν) reponi iubet L. Dindorf. 
» 250, 4 repone: Βάλαχε. 
» 332, 6 ov φαμένου pro φαμένου ov reponit L. Dindorf. 

Vol. II. 

p. 11, 17 dig τοῦ ἕτους E codicis Hennebergensis, quod in E esse probabile est. 
L| 
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ANTIQ. IUD. XI. ARGUMENTA. 3 

XI. 

Τάδε ἔνεστιν iv τῇ ἑνδεκάτῃ τῶν Ἰωσήπου 
ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογέας. 

Ὡς Κῦρος ὃ Περσῶν βασιλεὺς τοὺς Ἰουδαίους ἀπολύσας ἐκ Βα- 
βυλῶνος εἰς τὴν οἰχείαν ἐπέτρεψεν αὐτοῖς οἰχοδομῆσαι τὸν ναὸν 
δοὺς αὐτοῖς χρήματα. 

ὅτι διεχώλυσαν αὐτοὺς οἱ τοῦ βασιλέως ἡγεμόνες κατασχευάσαι 

τὸ ἱερὸν ἐμποδὼν γενόμενοι τοῖς ἔργοις. 
ὡς Κύρου τελευτήσαντος Καμβύσης ὁ παῖς αὐτοῦ παραλαβὼν 

τὴν ἡγεμονίαν ἐκ παντὸς ἀπηγόρευσε τοῖς Ἰουδαίοις οἰχοδομῆσαι τὸν 
r«or. 

ὅτι Δαρεῖος ὃ Ὑστάσπεω βασιλεύσας Περσῶν ἐτίμησεν τὸ τῶν 
Ἰουδαίων ἔϑνος καὶ τὸν ναὸν αὐτῶν ἀνφκοδόμησεν. 

ὡς μετ᾽ αὐτὸν xal ὃ παῖς αὐτοῦ Ξέρξης οἰκείως πρὸς τοὺς Ἰου- 
δαίους διετέϑη. 

ὅτι βασιλεύοντος Ἀρταξέρξου Ἰουδαίων πᾶν τὸ ἔϑνος ἐχινδυ- 
γνευσὲν. 

ὡς Βαγώας ὃ Ἀρταξέρξου τοῦ νεωτέρου στρατηγὸς πολλὰ εἰς 
τοὺς Ἰουδαίους ἐξύβρισεν. 

FLAVWLat 

argumenta interierunt in P, magna pars recisa in ἃ praemittunt ἐωσή- 

που ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ βίβλοσ ια΄ F. qAavlov ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιο- 
λογίασ λόγοσ ια΄ V — 1u. 1—2 recisi A om. V ἑνδεχάτῃ] ἑνδεκάτη βίβλω 
FL ic W τῶν Ἰωσήπου ἱστοριῶν] ἰωσήπου ἱστορία F vo ἰωσήπου L 
2 ἱστοριῶν τῆσ 5. τῆς Ἰουδαϊχῆς om. L Ἰουδαϊκῆς om. F 8. numeros 
capitibus addunt FLat et m. 2 V 4 ἐπέτρεψεν αὐτοῖς] ἔπεμψεν αὐτοὺσ FL 

6 ὅτι] καὶ ὅτι FL 7 τὸ ἱερὸν) τὸν ναὸν W 8 ὡς] χαὶ oc FL 
m^ , ^ , o0 5 

9 οἰχοδομῆσαι] κτίσαι 11 ὕστάσπεω 1, ὕστασπε F votcoz-0, 0 ex ὦ corr. 

A ὕὑστάσπεωσ V ὕστάσπεοσ W iustepius (h. e. ὑστάπεως) Lat 12 αὐτῶν om. 

L ωὠχοδόμησεν V 18 xal om. Lat [18 βασιλεύσαντοσ W ἀρταξέρξου 
A Ἰουδαίων om. W Ἰουδαίων πᾶν] μικροῦ τῶν ἰουδαίων πᾶν V — πᾶν] 
μικροῦ πᾶν AW ἐκινδύνευσεν] ἐκινδύνευσε δι᾽ (διὰ V) ἀμάνου δόλον FLV 
17 Βαγώας] uagosas Lat ó om. FW euan. L 18 ἐξύβρισεν, ἐξ eras. A 

1Ὲ 



4 ANTIQ. IUD. XI 1—5 (I. 1.2) 

ὡς ὃ Μαχεδόνων βασιλεὺς ᾿Ιλέξανδρος εὐεργέτησεν αὐτοὺς χρα- 
τησας τῆς Ἰουδαίας. 

περιέχει ἢ βίβλος χρόνον ἐτῶν Guy μηνῶν t. 

L 1. Τῷ δὲ πρώτῳ τῆς Κύρου βασιλείας ἔτει, τοῦτο δ᾽ ἦν 
ἑβδομηχοστὸν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας μεταναστῆναι τὸν λαὸν ἡμῶν ἐχ τῆς 
οἰχείας εἰς Βαβυλῶνα συνέπεσεν. ἠλέησεν ὃ ϑεὸς τὴν αἰχμαλωσίαν 

καὶ τὴν συμφορὰν ἐχείνων τῶν ταλαιπώρων, χαὶ χαϑὼς σεροεῖττεν 
αὐτοῖς διὰ Ἱερεμίου τοῦ τεροφήτου τερὶν ἢ κατασχαφῆναι τὴν πόλιν, 
ὡς μετὰ τὸ δουλεῦσαι Ναβουχοδονοσόρῳ χαὶ τοῖς ἐχγόνοις αὐτοῦ 
xal ταύτην ὑπομεῖναι τὴν δουλείαν ἐπὶ ἔτη ἑβδομήχοντα stai 
αὐτοὺς εἰς τὴν “τάτριον ἀττοχαταστήσει γῆν xal τὸν ναὸν οἰχοδο- 
μήσουσι χαὶ τῆς ἀρχαίας ἀπολαύσουσιν εὐδαιμονίας. ταῦτ᾽ αὐτοῖς 
γταρέσχεν. “ταρορμήσας γὰρ τὴν Κύρου ψυχὴν ἐποίησεν αὐτὸν γρά- 
VeL χατὰ πᾶσαν τὴν otav, ὅτι Κῦρος ὃ βασιλεὺς λέγει" (ἐπεί μὲ 
ὁ ϑεὸς ὃ μέγιστος τῆς οἰχουμένης ἀπέδειξε βασιλέα, τεείϑομαι τοῦ- 
τον εἶναι, ὃν τὸ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἔϑνος προσχυνεῖ. xai γὰρ τοὐμὸν 
ztgotiztev ὄνομα διὰ τῶν προφητῶν, χαὶ ὅτι τὸν ναὸν αὐτοῦ οἶχο- 
δομήσω ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ Ιουδαίᾳ χώρᾳ." 

2. Ταῦτα δ᾽ ἔγνω Κῦρος ἀναγινώσχων τὸ βιβλίον, ὃ τῆς αὐτοῦ 

$ 1 — 1. Esra II 1. 

FLAVWELat Zonaras I p. 303 Bonn. 

1 ὡς 0] óc FL ὅσα ὃ AV ὅσα W quanta Lat — ucxsóovov, κε euan. L 
ἀλέξανδροσ, «v euan. L εὐηργέτησεν VW et ex corr. L αὐτοὺσ, VG 
euan. L  u. ὃ recisus A, om. VW ἡ βίβλος! hic liber Lat χρόνον ἐτῶν] 
ἔτη 7 σμγΊ διακοσίων iy L ρο΄ in calce libri XI E CCLIII Lat μηνῶν] 

μ V ἡμερῶν (sic) post ε΄ addit F 

ante u. 4 φλαουΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ βιβλίον κα΄ prae- 
mittit F φλαυίου ἐωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ λόγοσ ια΄ E, in A cernuntur 
litterae ση- πὶ aliis recisis 4 Ἐἔτει co κύρου βασιλείασ tr. FLV δὲ ἦν 
WE 7 καὶ — ἐχείνων iterauit iterata deleuit V Χσυμφορὰν ἐχείνων) illius 
calamitatis Lat zal χαϑὼς] χαϑὼσ L, de A non constat, cum recisa sint 
quae inter πώ et ϑὼς fuerunt; uicinarum lacunarum spatiis comparatis 7—5 
litteras excidisse probabile est 8 "ἰερεμίου FL ἱερεμίου, & post ; i. ras. A 

9 Ἐναβουχαδανασάρω AW abhinc integer A ἐγγόνοισ FW — 10 Ἐξβδο- 
μήχοντα] o0. V fere LXX Lat * nav) πάϊ κεν L 11 *z&rgi|** L 

- ; " : A E xal , 
Ἑκαποχαταστήσειν LA. — 12 rata W [13 Ἐγράψαι) πέμψαι, 1. marg. yo γράψαι 
F 14*z;vom.L 15 *ó (ante μέγιστος) S. F ἀνέδειξε LAWE — 17 oixo- 
δομήσω αὐτοῦ tr. AWE 19 δὲ WE 
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ANTIQ. IUD. XI 5—10 (L2. 3) δ 

γεροφητείας ὁ Ἡ σαΐας κατέλιτεεν τερὸ ἐτῶν διαχοσίων χαὶ δέχα" οὗ- 
τὸς γὰρ ἐν ἀπορρήτῳ εἶτεε ταῦτα λέγειν τὸν ϑεόν, ὅτι βούλομαι 

Κῦρον ἐγὼ πολλῶν ἐϑνῶν xal μεγάλων ἀποδείξας βασιλέα :εέμιψμαι 
μου τὸν λαὸν εἰς τὴν ἰδίαν γὴν xal οἰχοδομῆσαί μου τὸν vaóv. 
ταῦτα Ἡσαΐας “τροεφήτευσεν ἔμτεροσϑεν ἢ χατασχαφῆναι τὸν ναὸν 
ἔτεσιν ἑχατὸν χαὶ τεσσαράχοντα. ταῦτ᾽ οὖν ἀναγνόντα τὸν Κῦρον 
xal ϑαυμάσαντα τὸ ϑεῖον ógur τις ἔλαβεν zal φιλοτιμία :τοιῆσαι 
τὰ γεγραμμένα, χαὶ καλέσας τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἐν Βαβυλῶνι 
Ιουδαίων συγχωρεῖν αὐτοῖς ἔφη βαδίζειν εἰς τὴν αὐτῶν πατρίδα 
xci ἀναστῆσαί τὲ τὴν πόλιν Ἱεροσόλυμα χαὶ τὸν τοῦ ϑεοῦ ναόν" 
ἔσεσϑαι γὰρ αὐτοῖς χαὶ τοῦτον σύμμαχον αὐτόν τε γράψειν τοῖς 
γειτονείουσιν ἐχείνῃ τῇ χώρᾳ τῶν ἰδίων ἡγεμόνων καὶ σατραπῶν. 
ἵνα συμβάλωνται χρυσὸν αὐτοῖς χαὶ ἄργυρον εἰς τὴν οἰχοδομίαν 
τοῦ ναοῦ χαὶ τιρὸς τούτοις ϑρέμματα πρὸς τὰς ϑυσίας. 

3. Ταῦτα Kógov χαταγγείλαντος τοῖς ᾿Ισραηλίταις ἐξώρμησαν 
οἱ τῶν δίο φυλῶν ἄρχοντες τῆς Ιοὐύδα xai Βενιαμίτιδος οἵ τε 
υἹευῖται xai οἱ ἱερεῖς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. ττολλοὶ γὰρ κατέμειναν 
ἐν τῇ Βαβυλῶνι τὰ χτήματα χαταλιτιεῖν οὐ ϑέλοντες. χαὶ “ταρα- 
γενομένοις αὐτοῖς oi τοῦ βασιλέως φίλοι τεάντες ἐβοήϑουν zai συν- 
εἰσέφερον εἰς τὴν τοῦ ναοῦ χατασχευὴν oí μὲν χρυσὸν οἱ δ᾽ ἄρ- 
γυρον οἱ δὲ βοσχημάτων τιλῆϑος σὺν ἵππτοις. xal τάς τε εὐχὰς 
ἀγιεδίδοσαν τῷ ϑεῷ xol τὰς νομιζομένας κατὰ τὸ :“ταλαιὸν ϑυσίας 
ἐπετέλουν, ὥστεερ ἀναχτιζομέγης αὐτοῖς τῆς πόλεως χαὶ ἀναβιούσης 

τὴς ἀρχαίας περὶ τὴν ϑρησχείαν συνηϑείας. ἀττέστεμψψε δ᾽ αὐτοῖς 10 

$ 8 — 1. Esra II 1. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 304. 

1óo0m.E κατέλιπε FVWE etex corr. LÀ. Ἐδιαχοσίων — δέχα] ot. V 

*obroc] sic Lat 2. Ἐεῖπε! ἔπειϑε FV — 3 ἐγὼ] ἐγὼ ὃν FV ὃν ἐγὼ WE (uolo 
cyrum) quem (multarum) Lat ἀποδείξας] ἀπέδειξα FVW ἀποδείξω E constitui 

Lat  4*puovi.ras. A Ἐϊδίαν] ἐουδαίαν ΕΥ̓͂ *uov] μοι F mihi Lat ὃ Ἡσαΐας 
, - 2 95 c ' , —ÉZl 

προεφήτευσεν] προεῖπεν ἠσαΐασ E 6 ἑχατὸν — τεσσαράκοντα] oup. VE 

τεσσεράχοντα, £Q eX cQ COIT. À ταῦτα ἀναγνόντα, v (ante c) i. ras. 
maiore m. 2 L 1 τὸ ϑεῖον] nomen dei Lat Ti.0 , L €X ἡ COIT. À 

χαὶ — 8 γεγραμμένα] ut munificam scripturam impleret Lat 9 Ἑαύὐτοῖς] «v- 

tovc W 10 τε om, WE 11 αὐτὸσ τὲ WE *roic] voic τε FLAV 
12 ἐδίων] ἐουδαίων (ov s. man. 2 L) FLV οἰχείων E 13 Ἐσυμβάλλωνται (o ex 
o corr. m. 2 L) FL  Ἐχρυσίον L 16 * Tovó«] ἰουδαίασ Ἐ lovóa--- L 

Ἐτῇσ βενιαμίτιδοσ Ν 17 οἱ om. VWE γὰρ] δὲ FE ergo Lat 18 ἔπαρα- 
γινομένοισ FLV 19 συνείσφερον 1, συνέφερον F 20 δὲ FLVW 
22 (voy) | ζομένας incip. P 23 ἀπετέλουν E αὐτοῖς] αὐτῆσ F τῆς 
πόλεως] πάλιν LAW, om. Lat 24 *éxénsuys V ὁὲδ VWE 

6 

-I 



6 ANTIQ. IUD. XI 10—15 (I. 3) 

Κῦρος καὶ τὰ σχεύη τοῦ ϑεοῦ, ἃ συλήσας τὸν ναὸν ὃ βασιλεὺς 
11 Ναβουχοδονόσορος εἰς τὴν Βαβυλῶνα ἐχόμισεν. :ταρέδωχεν δὲ ταῦτα 

φέρειν Π]ιϑριδάτῃ τῷ γαζοφύλαχι αὐτοῦ προστάξας δοῦναι αὐτὰ 
᾿Αβεσσάρῳ. ὅπως φυλάττῃ μέχρι τῆς οἰχοδομίας τοῦ ναοῦ, τελε- 
σϑέντος δὲ αὐτοῦ παραδῷ τοῖς ἱερεῦσιν χαὶ ἄρχουσιν τοῦ πλήϑους 

12 εἰς τὸν ναὸν ἀποϑησομένοις. πέμπει δὲ καὶ ἐπιστολὴν τερὸς τοὺς 
ἐν Συρίᾳ σατράπας Κῦρος τάδε λέγουσαν" ..βασιλεὺς Κῦρος Σισίνῃ 
καὶ Σαραβασάνῃ χαίρειν. ᾿Ιουδαίων τῶν ἐν τῇ ἐμῇ χώρᾳ κατοιχούν- 
των ἐπέτρεψα τοῖς βουλομένοις εἰς τὴν ἰδίαν ἀττελϑοῦσι πατρίδα 
τήν ve πόλιν ἀναχτίζειν καὶ τὸν ναὸν οἰχοδομῆσαι τὸν ἐν Ἵεροσο- 

13 λύμοις τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου, ἐφ᾽ οὗ xal τπτερότερον. κατέ- 
σεμίψα δέ μου καὶ τὸν γαζοφύλαχα ἢ]ιϑριδάτην xol Ζοροβάβηλον 
τὸν ἄρχοντα τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ϑεμελίους βάλωνται τοῦ ναοῦ χαὶ 
οἰχοδομήσωσιν αὐτὸν ὕψος uiv ἑξήχοντα σπτηχῶν τῶν δ᾽ αὐτῶν καὶ 
τὸ εὖρος, λίϑου uiv ξεστοῦ τρεῖς ποιησάμενοι δόμους xal ἕνα ξύ- 
Awov ἐγχώριον, ὁμοίως δὲ xci ϑυσιαστήριον, ἐφ᾽ οὗ ϑύσουσιν τῷ 

14 ϑεῷ. τὴν δὲ εἰς ταῦτα δατεάνην éx τῶν ἐμαυτοῦ γενέσϑαι βούλομαι. 
xal τὰ σχεύη δέ, ἃ ἐσύλησεν ix τοῦ ναοῦ Ναβουχοδονόσορος ὃ βασι- 
λεύς, ἔπτεμιψα τεαραδοὺς "]ιϑριδάτῃ τῷ γαζοφύλαχι χαὶ Ζοροβαβήλῳ 
τῷ ἄρχοντι τῶν Ἰουδαίων, ἵνα διαχομίσωσιν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ 

15 ἀποχαταστήσωσιν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ. ὃ δ᾽ ἀριϑμὸς αὐτῶν 
ἐστιν τοσοῦτος" ψυχτῆρες χρύσεοι “ιεντήχοντα, ἀργύρεοι τετραχόσιοι. 

$ 10 — 1. Esra II 7; $ 12 — 1. Esra VI 23, cf. 2. Esra I 7. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 304. 
1 ὃ βασιλεὺς om. LELat 2 Ἐναβουχαδανάσσαροσ PW ἐκχόμισε FE et ex 

corr. LÀ παρέδωχε FL et ex corr. ΡᾺ 3 προστάξας] τάξασ PFV 4 ἀβασ- 
σάρω (-σαρῶ F) FLAVWLat φυλάττ- L. 5 ἄρχουσι FLAVW — 6 ἀποϑησο- 
μένοις] ἀποδοϑησομένοισ FL ἀποδοϑησόμενα AVW reponenda Lat — 7 λέγουσαν 
τάδε tr. W συσσίνη F σισίννη LAW sisinio Lat 8 σαραβασάνι P. σαρα- 
βατάνη V σαραβασάννη W sarabasne Lat 9 εἰς — πατρίδα] WELat, om. 
PFLAV 10 ἀναχτίσαι E 12 *GCogofáfsiov Vetutuid. F 18 *&o-yovr« 
A βαάλωνται, o ex o corr. J. 2 L 14 Ἐρἐχοδομήσουσιν P* Ἐξξήχονταϊ 
E' V. *óbW 15 ἑξέστου W ποιησαμένουσ P ποιησαμένου F — 16 ϑύσουσι 
V ϑύσωσιν P ϑύσωσι F. 9500: LAW ϑύουσι E. immolant Lat 11 *ói] om, P 

ó A 18 ἐσύλησε- A ναβουχαδανάσσαροσ P ναβουχοδονόσοροσ ὃ 
βασιλεὺσ ἐκ τοῦ ναοῦ tr. A 19 Ἐζοροβαβέλω V 20 διαχομίσωσι 1." 
εἰς — 21 ἀποχαταστήσωσιν om. P!F, suppl. i. marg. P?, quo factum est, ut litt. 
εἰς Ἱεροσό et χαὶ ἀποχα reciderentur 21 δὲ Ὗ ἐστιν αὐτῶν tr. AW 
22 ἐστι FL? πεντήχοντα] v VE ἀργύρεοι iteratum expunxit m. 2 L 
*goyvgtoL — 1, 1 πεντήκοντα om. F Ἐτετραχόσιοι, 1. marg. m. 2 κα “ταχό- 

σιοι Ῥ ὃ VE πεντακόσιοι W quingenta (XL cod. Wiz.) Lat 
* 
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ϑηρίχλεια χρύσεα πιεντήχοντα, ἀργύρεα τετραχόσια, χάδοι χρύσεοι 
πεντήχοντα, ἀργύρεοι τεενταχόσιοι, σπονδεῖα χρύσεα τεσσαράχοντα, 
ἀργύρεα τριαχύσια, φιάλαι χρυσαῖ τριάχοντα, ἀργύρεαι δισχίλιαι 
τετραχόσιαι, σχεύη τε ἄλλα μεγάλα χίλια. συγχωρῶ δὲ αὐτοῖς καὶ 
τὴν bx τιρογόνων εἰϑισμένην τιμὴν χτηνῶν χαὶ οἴνου χαὶ ἐλαίου 
δραχμὰς εἴχοσιν μυριάδας χαὶ ττενταχισχιλίας ττενταχοσίας χαὶ εἰς 

σεμίδαλιν τευρῶν ἀρτάβας δισμυρίας “τενταχοσίας. χελεύω δὲ τὴν 
τούτων χορηγίαν ἐχ τῶν Σαμαρείας γίνεσϑαι φόρων. ἐποίσουσι δὲ 
τὰ ἱερὰ ταῦτα χατὰ τοὺς ]ωυσέως νόμους οἱ ἱερεῖς ἐν ἹΙεροσολύ- 
μοις χαὶ πιροσφέροντες εὔξονται τῷ ϑεῷ περὶ σωτηρίας τε τοῦ 
βασιλέως καὶ τοῦ γένους αὐτοῦ, ὅτεως ἡ Περσῶν βασιλεία διαμείνῃ. 
τοὺς δὲ ztapaxovcaYrac τούτων xol ἀχυρώσαντας ἀνασταυρωϑῆναι 
βούλομαι xci τὰς οὐσίας αὐτῶν εἶναι βασιλιχκάς.““ χαὶ ἡ μὲν ἔπει- 
στολὴ ταῦτα ἐδήλου" τῶν δ᾽ ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας συνελϑόντων εἰς 

Ἱεροσόλυμα μυριάδες ἦσαν τέσσαρες xci δισχίλιοι τετραχόσιοι ἑξή- 
χοντὰ δύο. 

IL 1. Βαλλομένων δὲ τοὺς ϑεμελίους τοῦ ναοῦ χαὶ τιερὶ τὴν 

οἰχοδομέαν αὐτοῦ λέαν ἐστουδαχότων, τὰ πέριξ ἔϑνη χαὶ μάλιστα 
τὸ Χουϑαίων, οὺς éx τῆς Περσίδος xal "ηδικῆς ἀγαγὼν Σαλμα- 

8 15 XT Esra 19; $ 18 — 2. Esra II 64; $ 19 Em 2. Esra Ly". 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 304. 

1 Ἐϑηρίχλια PLA*W Ἐϑηρίχλεια — τετραχόσια om. Lat πεντήχονταϊ 
τριάκοντα À v τεσσαράχοντα W μ΄ E τετραχόσια] v VE ἔχάδεοι V 
2 πεντήκοντα] v VE πεντακόσιοι φ VE Ἐσπονδία ((i. ras. A, v in z 

corr. m. 2 L) PFLA τεσσαράχοντα] τριάχοντα AW gu V 2; E XXX Lat 

3 *aoybvos« τριακόσια om. PFL Lat, extat in P signum -/., quo indicatur in 
margine fuisse suppleta, quae nunc recisa sunt τριαχόσια] v VE ἔφιάλαι, 
& S. À χρύσεαι AVW χρύσεοι E τριάκοντα] 4 VE ἀργύρεοι E 
δισχίλιαι τετραχόσιαι] BU VE 4 χίλια] « VE ὅ Ἐηϑισμένην P 
6 ἔδραγμὰσ W Ἐξίχοσιν — πενταχοσίας] μυριάδασ x χαί ἐφ V εἴχοσι 
FLAE xai om. VWE πενταχοσίας] καὶ πενταχκοσίασ LAWE Ἐχαὶ 

εἰς — " πεντακοσίας om. P!FW, i. marg. suppl. P? τ Ἐδισμυρίασ, α ex ov 

corr. uid. A Ἐδισμυρίας πεντακοσίας] Bg P ByoV 8 Ἐχωρηγίαν P d 
ἔσεσϑαι 

θείας] σαμαρίασ P τῆσ σαμαρείασ AWE Ἐγίνεσϑαι] ἔσεσϑαι PL γίνεσϑαι F 
9 ἱερὰ] ἱερεῖα FLAVW immolationes Lat tovc om. A μωσέωσ (ex μω- 

σέοσ corr. F) FVW ἱεροῖσ F £y] ot ἐν P 10 προσφέροντεσ, épo 

i ras. F ὀ εὔξωνται PL! εὔξονται F 11 ἡ] ϑ᾽ ἡ coni διαμένη AVW 
14 ταῦτ᾽ FLA δὲ AWE 15 Ἐτέσσαρες] δι. τετρακόσιοι xal ἑξήκοντα 
δύο] ἑξακόσιοι WE υξβ΄ V, yo καὶ χ' 1. marg. m. 2 P 16 δύο om. ALat 
17i.marg.9'LE J/ Lat 18 οἰχοδομὴν (jvi.ras. 3—4litt. m. 2 P ΡΕῈ 19 *yov- 
ϑέων, 1. marg. m. 2 χουϑαίων P χουϑαῖον L* — * ugóiac, («c i.ras. A ἀγαγὼν] 
P*WE ἄγων P!FLV et i. ras. A σαλαμανασσάρησ F σαλμανασάρησ A'VE 

16 



8 ANTIQ. IUD. ΧΙ 19—24 (lI. 1) 

γασσάρης ὃ τῶν ᾿σσυρίων βασιλεὶς χατῴχισεν ἐν Σαμαρείᾳ, ὅτε 
τὸν τῶν Ἰσραηλιτῶν λαὸν ἀνάστατον ἐποίησεν, παρεκάλουν τοὺς 
σατράτσιας χαὶ τοὺς ἐπιμελουμένους ἐμποδίξειν τοὺς [ov δαίους πρός 

20 τε τὴν τῆς πόλεως ἀνάστασιν χαὶ τὴν τοῦ ναοῦ χατασχευήν. οἵ 

δὲ xal χρήμασιν διαφϑαρέντες oz αὐτῶν ἀττημττόλησαν τοῖς Xov- 
ϑαίοις τὸ ττερὶ τοὺς Ἰουδαίους ἀμιελὲς xai ῥάϑυμιον τῆς οἰκοδομῆς" 

Κύρῳ γὰρ περί τε ἄλλους ἀσχοληϑέντι πολέμους ἄγνοια τούτων 

ἣν x«i στρατευσαμένῳ γε ἐπὶ Π]ασσαγέτας εὖ ϑὺς συνέβη τελευτῆσαι 

21 τὸν βίον. Καμβύσου δὲ τοῦ Κύρου παιδὸς τὴν βασιλείαν τεαραλα- 
βόντος οἱ ἐν Συρίᾳ xal Φοινίχῃ χαὶ ᾿μμανίτιδε χαὶ ωαβέτιδε 

22 χαὶ Σαμαρείᾳ γράφουσιν ἐπιστολὴν Καμβύσῃ δηλοῦσαν τάδε" ..δέ- 
σπόοτα, οἱ παῖδές σου Ῥάϑυμος ὃ πάντα τὰ ττιραττόμενα γράφων 
χαὶ Σεμέλιος Ó γραμματεὺς χαὶ οἱ τῆς βουλῆς τῆς ἐν m χαὶ 

Φοινίχῃ χριταί. γινώσχειν σὲ δεῖ. βασιλεῦ. ὅτι Ιουδαῖοι οἱ εἰς Βα- 
βυλῶνα ἀναχϑέντες ἐληλύϑασιν εἰς τὴν ἡμετέραν xal τήν τὲ πόλιν 
τὴν ἀττοστάτιν xal πονηρὰν οἰχοδομοῖσιν χαὶ τὰς ἀγορὰς αὐτῆς 

23 xal ἐπισχευάζουσιν τὰ τείχη χαὶ ναὸν ἀνεγείρουσιν. ἔσϑε μέντοι ye 
τούτων γενομένων οὔτε φόρους αὐτοὺς τελεῖν ὑττομενοῦντας οὔτε 
δὲ ὑπιαχούειν ἐθελήσοντας, ἀλλὰ xal βασιλεῦσιν ἀντιστήσονται καὶ 

24 ἄρχειν μᾶλλον ἢ ὑπαχούειν ἐθελήσουσιν. ἐνεργουμένων οὖν τῶν 
“τερὶ τὸν ναὸν xai στουδαζομένων χαλὼς ἔχειν ἔδοξεν ἡ ἡμῖν γράψαι 
σοι, βασιλεῦ, xol μὴ περιιδεῖν, ὅττως ἐπισχέψνη τὰ τῶν τεατέρων 
σου βιβλία: εὑρήσεις κῶν ἐν αὐτοῖς απραξάτῃς χαὶ τῶν βασιλέων 

ἃ 19 — 2. Esra IV 5; ὃ 2! — 1. Esra " 15. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 304. 

1 dovolov W — *zavoxgosv L'W 2 ἐποίησε FEV et ex corr. LA 
3 ἐπιμελουμένουσ, Aov ex Ao corr. uid. F ἐπιμελομένουσ VW eos qui aedi- 
ficia curabant Lat toto ἰουδαίοισ WE 5 χρήμασι FLAWE χρήμα V 
Ἐχουϑέοισ P 6 χαὶ] τε καὶ E οἰχοδομίασ FLAVWE 7 ἄλλους] τοὺσ 
ἄλλουσ W ἀσχοληϑέντι, o ex ὦ corr. ἃ 8 xai om. WE γε] om. L 
δὲ WE εὐϑὺς] ἐχεῖ (κεῖ i.ras.3 litt. m. 2 P, PWE 9 i. marg. y L 111 Lat 

10 * Xvolc] assyria Lat *auavitióu FA *xal σαμαρεία καὶ uoc- 

βίτιδι (σαμαρεία 1. ras. 2 litt., xo uo i. marg. suppl. m. 2) tr. P 11 *zeu- 

βύσην F 12 παῖδες] δοῦλοι LA óc9vuoc, 1. marg. m. 2 yg καὶ oci 
(reliquis recisis) P ὅαμοσ W 14 φοινίχησ PLAWLat Ἰουδαῖοι] οἱ ἰουδαῖοι 
VW εἰς Βαβυλῶνα] a babylone Lat 10 οἰχοδομοῦσι FLAVWE — 17 xai] 

om. FLV, eras. A ἐπισχευάζουσι FLAW ἐπισχευάζουσι τε V τὰ 1. ras. 

maiore F χαὶ τὰ (xci s. A) LA Ἐγκχὸν] τὸν ναὸν L I8 *vevou£rov, εν 

ex uv corr. L 19 *e9£2ovr«o PFV et ut uid. Lat βασιλεύσειν P 

20 rov, a e exo corr. m. 2L 21 ἔδοξεν ἔχειν tr. V γράψαι, e 3. ras. 1 litt. 

m.2L 22 βασιλεῦ — περιιδεῖν om. Lat 23 x«i suppl.m. 1 A 

15 

20 

] 
. 
i 
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ANTIQ. IUD. XI 24—31 (I. 1. 2, IIl. 1) ü 

€ * ) , ^ ^ ᾽ ἡ ) - ει P ^ “ H - ) 

ἐχϑροὺς ᾿Ιουδαίους «ci τὴν τεόλιν αὐτιῶν, ἢ διὰ τοῦτο zal νῦν ἡρη- 
, » - 2 € as ^ - , ^ - ) , » 

μώϑη. ἔδοξε δ᾽ ἡμῖν καὶ τοῖτό σοι δηλῶσαι ἀγνοούμενον ἴσως, 
ΓΙ - , er ^ ^ ») n - - 

ὅτι τῆς πόλεως οὕτως συνοιχισϑείσης xal τὸν χύχλον TOY τειχῶν 
, " ^ $ €. £94 c 4 1^ , " 

ἀ:τολαβούσης ἀποχλείεταί σοι ἡ ὁδὸς ἡ ἐπὶ χοίλην Συρίαν χαὶ 

Qon. 
^ d € - , ^ ^ ^ , ^ 

2. ᾿Αναγνοὺς δὲ ὁ Καμβύσης τὴν ἐπιστολὴν xal φύσει τεονηρὸς 
» L- ^ ^ j UE. , ^ , ^v ^; 

ὧν κινεῖται τιρὸς τὰ δεδηλωμένα xci γράφει τάδε λέγων" (βασι- 
λεὺς Καμβύσης Ραϑύμῳ τῷ γράφοντι τὰ τιροσχιίσιτοντα xci Βεελ- 

t L 

Léuq xal Σεμελίῳ γραμματεῖ xci τοῖς Àouroic τοῖς συντασσομένοις 
) -r 2 "Ὁ , ' - δ ) * ' 

x«l οἰχοῦσιν iv Σαμαρείᾳ xal Φοινίχῃ τάδε λέγει. ἀναγνοὺς τὰ 
, ) - , ^ , ^ - 

meuqóérvva sag ὑμῶν γράμματα ἐχέλευσα ἐπισχέψασϑαι τὰ TOY 
: j ϑλία, xai εὑρέϑη ἡ πόλις ἐχϑρὰ βασιλεῦ χεὶ mgoyovov μου βιβλία, καὶ εὑρέϑη »w ππτόλις ἐχϑρὰ βασιλεῦσιν ἀεὶ 
γεγενημένη, καὶ στάσεις xal τιολέμους οἱ ἐνοιχοῦντες “τραγματευσά- 

^ ) - , V ^ , D , 

μενοι, «cl βασιλεῖς αὐτῶν ἔγνωμεν δυνατοὺς xai βιαίους φορολογή- 
σαντας χοίλην Συρίαν χαὶ Φοινίχην. ἐγὼ τοίνυν τιροσέταξα μὴ 
συγχωρεῖν τοῖς Ἰουδαίοις οἰχοδομεῖν τὴν ττόλιεν, μὴ i τελέον αὐξηϑῇ 

^ - , 3 - , ' M - 44 

τὰ τῆς χαχίας αὐτῶν, ἡ χρώμενοι πρὸς τοὺς βασιλεῖς διατετελέ- 
; , , » - , , ^ 

xagiy. τούτων ἀναγνωσθέντων τῶν γραμμάτων ὃ Ῥάϑυμος καὶ 

Σεμέλιος ὃ γραμματεὺς χαὶ οἱ τούτοις συντεταγμένοι “ταραχρῆμα 
ἐσειστηδήσαντες ἵστοις ἔστεευσαν εἰς Ἱεροσόλυμα τελῆϑος ἐπαγό- 

, , ES Ἂς 3 , * , 

μενοι τεολύ, χαὶ διεχώλυσαν οἰκοδομεῖν τοὺς Ιουδαίους τὴν πόλιν 
χαὶ τὸν ναόν. xci ταῦτα μὲν ἐπτεσχέϑη τὰ ἔργα μέχρι τοῦ δευτέρου 
» - , P p - “- 3 3 2344 » 2 fran ἔτους τῆς 4Ζ.αρείου βασιλείας τοῦ Περσῶν éz ἀλλα ἔτη &vvéa 
Καμβύσης γὰρ ἕξ ἔτη βασιλεύσας, καταστρεψάμενος ἐν τούτοις τὴν 

» Qu , ὮΝ , 3 dee 

Aiyvztvov ὑποστρέψας ἐτελεύτησεν ἕν Φ'ἁμασχῷ. 
* ' - , , * ' ' 

III. 1. Meza δὲ τὴν τῶν μάγων ἀναίρεσιν, ot μετὰ τὸν Kau- 

8.25 — 1. Esra II 20. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 305. 
1 *xal τὴν — ἡἠρημώϑη] ideoque ciuitatem eorum fuisse destructam Lat 

*yby] συν F 2:0€8W — igoc L! 3 otto W 4 *anozAsiezai] claudetur 

Lat, unde ἀποκλείσεται coni Ἐχοίλην] inferiorem Lat 6 δὲ] οὖν WE 
7 λέγων om. AW 8 Ῥαϑύμῳ] ócuo W βεελσέλμω V βεελσέμω W belesemo 
(beleesemio cod. Wiz.) Lat 10 zai (ante oiv) s. L-. 11 πεμφϑέντα)] πεμφϑέντα 

uo. LAW παρ᾽ ὑμῶν om. W. 12 *aig; LAVW 18 γενομένη E. 15 xot- 
Aqv] κύλην P inferiori Lat 16 oixoóousiv] ἀνοικοδομεῖν P"LAVWE aedificare 
Lat μὴ om. L, euan. ἐπὶ] χαὶ ἐπὶ PPLAW πλεῖον W 17 διατε- 
τελέχασι FL et ex corr. A διατετελέκα V αὐτῶν διατετελέχασι 18 óuuoc 
W 19 τούτοις] τούτου, 23 βασιλείας vov Περσῶν) βασιλείασ τῶν περσῶν 

V regis persarum Lat — *2-|vé« (erasum v) L 9' VW 24 βασιλεύσας βασι- 

λεύσασ xal AWE 20 Ἐάἀποστρέψασ PF et Henn. «zootgévao W 

25 

26 

27 

90 
“5 

90 

91 - 



10 ANTIQ. IUD. XI 51---86 (lI. 1. 2) 

, , * - 2 * - , , 

βύσου ϑάνατον τὴν Περσῶν ἀρχὴν ἐνιαυτῷ χατέσχον oi λεγόμενοι 
4 5 - - ^ € , - E 2 ἑπτὰ οἶχοι τῶν Περσῶν τὸν Ὑστάσπου παῖδα “αρεῖον ἀπέδειξαν: 

, τὰ , E - - , , βασιλέα. οὗτος ἰδιώτης ὧν ηὔξατο τῷ ϑεῷ, εἰ γένοιτο βασιλεύς, 
΄ ' , - - cr 5 , - 

χτάντα τὰ σχεύη τοῦ ϑεοῦ, ὅσα qv ἔτι ἐν Βαβυλῶνι, πέμψειν εἰς 
* ' ' c , , 3 T 

2 τὸν ναὸν τὸν £v ᾿Ιεροσολύμοις. ἔτυχεν δὲ xov ἐχεῖνον τὸν καιρὸν i 
ἀφιχόμενος πιρὸς “Ιαρεῖον ἐξ ἹΙεροσολύμων Ζοροβάβηλος, ὃς τῶν 

^ f; 3 , ^ ^, x , ^ 35 - 

αἰχμαλώτων Ἰουδαίων ἡγεμὼν ἀπεδέδειχτο᾽ :τάλαι γὰρ ἣν αὐτῷ 
φιλία πρὸς τὸν βασιλέα, δι᾿ ἣν καὶ σωματοφυλακεῖν αὐτὸν μετ᾽ 
M^ , ^ Mf b , r4 M^ - 

&ÀAAOY δύο χριϑεὶς ἄξιος ἀπέλαυεν ἧς ἤλτεισεν τιμῆς. 
33 2. Τῷ δὲ πρώτῳ τῆς βασιλείας ἔτει “]αρεῖος ὑττοδέχεται Aau- 1 

- » - , S SS 

σπερῶς x«i μετὰ ττολλῆς παρασχευῆς τούς τὲ περὶ αὐτὸν καὶ τοὺς 
οἴχοι γεγονότας χαὶ τοὺς τῶν Πῆήδων ἡγεμόνας καὶ σατράπας τῆς 

Περσίδος καὶ τοτιάρχας τῆς Ἰνδικῆς ἄχρι τῆς «ἰϑιοιτίας καὶ τοὺς 

94 στρατηγοὺς τῶν ἑχατὸν εἰχοσιετττὰ σατραπειῶν. ἐπεὶ δὲ κατευω- 
χηϑέντες ἄχρι χόρου καὶ τελησμονῆς ἀνέλυσαν κοιμηϑησόμενοι sag 
αὐτοὺς ἕχαστοι. Δαρεῖος ὃ βασιλεὺς ἐλθὼν ἐπὶ τὴν xoívQv καὶ 
βραχὺ τῆς νυχτὸς ἀνατταυσάμενος ἔξυτενος γίνεται, καὶ μηχέτι xava- 
χοιμηϑῆναι δυνάμενος εἰς ὁμιλίαν τρέττεται μετὰ τῶν τριῶν σωμα- 

35 τοφυλάχων, xal τῷ λόγον ἐροῦντι ττερὶ ὧν αὐτὸς ἀναχρίνειν μέλλει 
τὸν ἀληϑέστερον χαὶ συνετώτερον, τούτῳ γέρας δώσειν ὑ"εισχνεῖται 
γιχητήριον ττορφύραν ἐνδύσασθαι καὶ ἐν ἐχττώμασιν χρυσοῖς τείνειν 
xal ἐπὶ χρυσίου χαϑεύδειν xal ἄρμα χρυσοχάλινον xci χέδαριν βύσ- 
σινον χαὶ περιαυχένιον χρύσεον. xci μετ᾽ αὐτὸν ἕξειν ztQotÓQíav 

30 διὰ τὴν σοφίαν καὶ συγγενής μου, ἔφη, κληϑήσεται.““ ταύτας émay- 

$ 339 — 1. Esra III 1. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 305, 311. 

1 τὴν] vjv vOv Ε 2 ΕὙστασπου)] vot&nov P Ἐαπέδειξαν, ν 8. τα. 2 1 
3 i marg. δ΄ L 77/1] Lat 4 Ἐξτη11 ὅ ἔτυχε FLVWE et ex corr. A 
6 Ἐζοροβάβελοσ FV 7 Ἐἀαποδέδειχτο V πάλαι γὰρ] πολλὴ πάλαι γὰρ 
(πολλὴ S.m.2) P πολλὴ γὰρ πάλαι WE Ἐἕαὐτῶν P! 8 Ἐδι᾿ ἣν] ὃ δ᾽ ἦν F 
o δὴ ἢ 9 ἤλπισε FLV ἤλπιζε AWE [10 πρώτωι αὶ 11 xal om. V 
12 Ἐχαὶ post γεγονότας om. W Ἐχαὶ τοὺς τῶν Myóov ἡγεμόνας om. Lat 

τῆς Περσίδος] τῶν περσῶν WE persarum Lat 13 Ἐτοπάρχους Dindorf 
αἰϑιωπίασ P *rovo συστρατηγοὺσ L 14 "ἑχατὸν — ἑπτὰ] oxt V 
CXXVF I cod. Wiz. Lat Ἐξχατὸν] om. P!F ρ΄ P? εἴχοσι x«l ἑπτὰ LAWE 

Ἐσατραπειῶν) εἰ ἷ. ras. A σατραπιῶν LV σατραπιῶν enl ἔτη ἑχατόν PF 
15 ἄχρι. ἡ 16 αὐτοὺσ, v i. ras. m. 2 P αὐτοῖσ FL «vvoio V ὃ om, PF 
20 ἀληϑέστατον καὶ συνετώτατον ΝΕ 21 ἐνδύσεσϑαι PF. ἐνδύεσθαι AWE 
ἐχπώμασι FLAVWE 22 βυσσίνην FLAVWE 28 "αὐτὸν, o ex o corr. L 
*LEyswv P etfort. Lat (in quo sedere) — *zgosógeiav P προσεδρίαν L — 24 Ἐξφη, 
χληϑήσεται) ἐπιχληϑήσεται FV x«l περίοπτοσ διαδόξαν ἔσεται post χληϑή- 
σεται add. P 



ANTIQ. IUD. XI 30---.42. (Π|. 2. 3) 11 

γειλάμενος αὐτοῖς παρέξειν τὰς δωρεὰς ἐρωτᾷ μὲν τὸν τιρῶτον, 
εἰ ὃ olvoc ὑγεερισχύει, τὸν δεύτερον δέ, εἰ οἱ βασιλεῖς, τὸν τρίτον 
δέ, εἰ αἱ γυναῖχες ἢ τούτων μᾶλλον ἡ ἀλήϑεια. ταῦτα προϑεὶς 

αὐτοῖς ζητεῖν ἡσύχασεν. ὄρϑρου δὲ μεταπεμψάμενος τοὺς μεγι- 31 
5 στᾶνας x«i σατράτιας χαὶ τοτιάρχας τῆς Περσίδος xal ἢ]ηδικχῆς καὶ 
χαϑίσας iv ᾧ χρηματίζειν εἰώϑει, τῶν σωματοφυλάκων ἕχαστον 
ἐχέλευσεν τιάντων ἀχουόντων ἀποφαίνεσθαι τὸ δοχοῦν αὐτῷ κερὶ 
τῶν ττροχειμένων. 

9. Καὶ ὁ πρῶτος ἤρξατο λέγειν τὴν τοῦ οἴνου δύναμιν οὕτως 35 
10 αὐτὴν ἐμφανίζων" ,&vÓoeg γὰρ εἶπεν, ἐγὼ τὴν ἰσχὺν τοῦ οἴνου 

τεχμαιρόμενος τιάντα ὑπερβάλλουσαν εὑρίσχω τούτῳ τῷ τρότεῳ" 
σφάλλει γὰρ τῶν ττινόντων αὐτὸν χαὶ ἀπατᾷ τὴν διάνοιαν xat τὴν 30 
τοῦ βασιλέως τῇ τοῦ ὀρφανοῦ καὶ δεομένου χηδεμόνος ὁμοίαν τί- 
ϑησιν, καὶ τὴν τοῦ δούλου διεγείρει τερὸς τταρρησίαν τοῦ ἐλευϑέρου, 

15 j ve τοῦ “ιένητος ὁμοία γίνεται τῇ τοῦ πλουσίου" μεταττοιεῖ γὰρ 40 
χαὶ μεταγεννᾷ τὰς ψυχὰς ἐν αὐταῖς ἐγγενόμενος, χαὶ τῶν μὲν ἐν 
συμφορᾷ καϑεστηχότων σβέννυσι τὸ λυτοῦν, τοὺς δὲ ἀλλότρια χρέα 
λαβόντας εἰς λήϑην ἄγει xol ποιεῖ δοχεῖν αὐτοὺς ἁτιάντων τιλου- 

σιωτάτους, ὡς μηδὲν μιχρὸν φϑέγγεσϑαι, ταλάντων δὲ μεμνῆσϑαι 
χαὶ τῶν τοῖς εὐδαίμοσι τιροσηχόντων ὀνομάτων. ἔτι ye μὴν στρα- 41 
τηγῶν xoi βασιλέων ἀναισϑήτους ἀπεργάζεται καὶ φίλων xal συν- 
ἤϑων ἐξαιρεῖ μνήμην" ὁτιλίζει γὰρ τοὺς ἀνθρώτεους xal χατὰ τῶν 
φιλτάτων καὶ δοχεῖν σπιοιεῖ πτάντων ἀλλοτριωτάτους. xol ὅταν γνή- 42 
ψαντες τύχωσιν καὶ χαταλίπῃ διὰ τῆς νυχτὸς αὐτοὺς ὃ οἶνος χοι- 

$ 36 - 1. Esra III 8. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 312. 
2 *róv δεύτερον] secundo (h. e. τὸ δεύτερον) Lat — *Bacisio, ei ex εὖ corr. 

— Lrex Lat τὸν δὲ τρίτον («. ἃ 3 *z] xad W — 5 σατράπας] voveo σατράπασ 
— W τοπάρχους Dindorf — persarum et medorum Lat μηδίασ, lac i. ras. corr. 
ΠΑ 6 χαϑίσασ, Li.ras. A ἐν ᾧ — εἰώϑει] in solio quo solebat Lat εἰώϑει 

εἰώϑη F εἰώϑει τόπω LAV Ἐἐχέλευσεν ἕχαστον tr. A.— 1 ἐχέλευσε FLVW 

10 ἀνδεσ F 11 τεχμερόμενοσ L 12 Ἐσφαλλει] σφάλλει τε PPAW Ἐχαὶ 
τὴν — 18 ὀρφανοῦ] i.marg. yo καὶ τῆι τοῦ βασιλέωσ, τὴν τοῦ ὀρφανοῦ- ἃ 
Ἐτὴν οἵη. Ὗ 13 Ἐτῇ οῃ. ΡΊ' χηδόμενοσ F χηδεμονίαν E τίϑησι FLVWE 
δὲ 6Χ corr. A. 15 *y] εἴ F — 16 ἔταῖσ ψυχαῖσ F ἐν αὐταῖς ἐγγενόμενος] 
ἐν αὐταῖσ ἐγγινόμενοσ V ἐν αὐτοῖσ γενόμενοσ W, om. ELat 11 χαϑεστώ- 
των W 18 λήϑην] λήϑην αὐτῶν E 19 μηδὲν] μηδὲν μὲν V ταλάντων, 
τὰ 1.188. ΕΣ A- uid. corr. P 20 προσηχότων W 22 ἐξαίρει P!IFLAV 
χαὶ — 23 ἀλλοτριωτάτους] societatesque dissoluere Lat τῶν om. WE 
23 *xol om. F δοχεῖν ποιεῖ! P*WE óoxet ποιεῖν P'FLAV 24 τύχωσι 
FLAVW χκχαταλείπη P χαταλίπει F καταλίποι, (ex εἰ corr. m. 2L 
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μωμένους, ἀνίστανται μηϑὲν ὧν ἔπραξαν παρὰ τὴν μέϑην εἰδότες. 
τούτοις ἐγὼ τεχμαιρόμενος εὑρίσχω τὸν οἶνον ὑπεερχρατοῦντα ττάντωνγ 
χαὶ βιαιότατον."“ 

48 4. Ὡς δὲ ὃ πρῶτος ἀττοφηνάμενος περὶ τῆς ἰσχύος τοῦ οἴνου 

τὰ προειρημένα ἐπαύσατο, ὃ μετ᾽ αὐτὸν ἤρξατο λέγειν στερὶ τῆς 
τοῦ βασιλέως δυνάμεως, ταύτην ἀποδειχγὺς τὴν ἰσχυροτάτην χαὶ 
στλέον τῶν ἄλλων δυναμένην, ὅσα βίαν ἔχειν ἢ σύνεσιν δοχεῖ. τὸν - 

44 δὲ τρόττον τῆς ἀποδείξεως ἐντεῖϑεν ἐλάμβανεν" ττάντων μὲν εἶστεν 
ἀνϑρώττους πτεριχρατεῖν, οἱ καὶ τὴν γῆν χαταναγχάζουσιν xol τὴν 
ϑάλασσαν εἶναι χρησίμην αὐτοῖς πρὸς ἃ ϑέλουσιν. τούτων δ᾽ ἄρχου- 
σιν οἱ βασιλεῖς χαὶ τὴν ἐξουσίαν ἔχουσιν" οἱ δὲ τοῦ χρατίστου xai 
ἰσχυροτάτου ζῴου δεστεόζοντες ἀνυπέρβλητοι τὴν δύναμιν οὗτοι καὶ 

45 τὴν ἰσχὺν εἰχότως ἂν εἶεν. ἀμέλει τιολέμους ἐτειτάττοντες xal χιεν- 
δύνους τοῖς ἀρχομένοις ἀχούονται. καὶ πιέμττοντες αὐτοὺς em. ἐχϑροὺς 

χατατιειϑεῖς διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν αὐτῶν ἔχουσιν, καὶ ὄρη μὲν χατερ- 
γάζεσϑαι xai τείχη κατασττᾶν χαὶ πύργους χελεύουσιν, χαὶ χτεί- 
νεσϑαι δ᾽ οἱ χελευσϑέντες xal χτείνειν ὑπομένουσιν, ἵνα μὴ τὰ τοῦ 
ϑασιλέως δόξωσι τταραβαίνειν τεροστάγματα. νικήσαντες δὲ τὴν ὠφέ- 

46 λείαν τὴν éx τοῦ πολέμου τῷ βασιλεῖ χομίζουσιν. xol οἱ μὴ στρα- 
τευόμενοι [δὲ ἀλλὰ] γῆν ἐργαζόμενοι xoi ἀροῦντες ὅταν πονήσαντες 
χαὶ ἅπασαν τὴν τῶν ἔργων ταλαιτεωρίαν ὑττομείναντες ϑερίσωσιν 
xal τοὺς χαρποὺς συνέλωσιν, τοὺς φόρους τῷ βασιλεῖ κομίζουσιν. 
ὃ δ᾽ ἂν οὗτος εἴπῃ χαὶ χελεύσῃ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης οὐδὲν ὑπτερβαλο- 
μένων γίνεται. ἔτι ὃ μὲν τρυφῆς ἀ:τάσης xci ἡδονῆς ἀναπειμτελα- 

à -l 

$ 42 — 1. Esra IV 22. 

PFLAVWE Lat Zonaras I 312. 
1 μηδὲν P?VE — 2 Ἐὑπερχρατοῦντα: [ 1 4 δ᾽ V. 6 τὴν suspectum 

ἰσχυρωτάτην PA! V! 7 δοχεῖ suppl. m. 2 in spatio uacuo P 8 ἁπάντων 
FLAVWE 9. "ἀνθρώπων W χρατεῖν E καταναγχάζουσι ΑΒ 10 ϑέ- 
λουσι FLVW et ex corr. ἃ δὲ WE. 12 Ἐϊσχυρωτάτου Ρ ἀνυπέρβλητον E! 
14 ἐπ πρὸσ PFLV ἐπὶ τοὺσ Ὗ 15 τὴν (ante αὐτῶν) om. F αὑτῶν 1.3 

ἑαυτῶν W ἔχουσι FLVW et ex corr. α χατεργάζεσϑαι]- - - (εσϑαι i. ras. 3 — 

litt, m. 2, erasum uid. χα P 16 διασπᾶν V χελεύουσι FLAVW 11 δὲ 

VWE tov βασιλέως} regum Lat 18 παραβαΐνειν δόξωσι tr. AW 
*ogtAtuuy 1. 19 τὴν éx] τοῦ ex E χομίζουσι FLVW et ex corr. PA 
qui non militant, sed terram colunt Lat 20 δὲ ἀλλὰ om. P ἀλλὰ om, FWE 
γῆν] τὴν δὲ γῆν W tav γῆν E γῆν δ᾽ coni πονέσαντεσ W — 21 πᾶσαν FVW- 

τὴν om. W ϑερίσωσι FLAVW 22 συνέλωσι FLVW et ex corr. A 
23 xul Ss. F ὑπερβαλλομένων PLA ὑπερβαλόμενον V ὑπερβαλλόμενον W 
24 ἔτι, ( ex ἢ corr. Α ἔπειτ᾽ P. ἔπειϑ᾽ FV ἔπειτα W ἔτι 9^ coni ἀναπημ- 
πλάμενοσ L!A! 
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z € “ὁ À , , δὲ € M , ς ^ € ^ 

μενος χαϑεύδει, φυλάσσεται δὲ ὑτεὸ γρηγορούντων xai ὡσανεὶ δεδε- 
μένων ὑπὸ φόβου" 

t * - » , ) , αὖ € , 4*2 εἰ » 

οὐδὲ τῶν ἰδίων ἀναχωρήσας σιοιεῖσϑαι τιρόνοιαν, ἀλλ΄ ἕν ἔργον 
ἡγούμενος vov. ἀναγκαίων τὸ φυλάττειν τὸν βασιλέα τούτῳ προσ- 
μένει. πῶς οὖν ovx ἂν ὃ βασιλεὺς δόξειεν τὴν σεάντων ἰσχὺν ὑτεερ- 
βάλλειν, () τοσοῦτο χελῆϑος πείϑεται χελεύοντι ;" 

" 

ε: 

. Σιωτήσαντος δὲ καὶ τούτου τιερὶ τῆς τῶν γυναιχῶν καὶ τῆς 

ἀληϑείας ὃ τρίτος Ζοροβάβηλος διδάσκειν αὐτοὺς ἤρξατο λέγων οὕ- 
τως" ,,ἰσχυρὸς μὲν xai ὃ οἶνος χαὶ ὃ βασιλεύς, ᾧ πάντες ὑτιαχούουσιν, 

0 ἀλλὰ χρείττους τὴν δύναμιν τούτων αἱ γυναῖχες" τόν ve γὰρ βασι- 
λέα γυνὴ τταρήγαγεν εἰς τὸ φῶς καὶ τοὺς φυτεύσαντας ἀμπέλους. 
αἱ ποιοῦσιν τὸν οἶνον, γυναῖχές εἰσιν αἱ τίχτουσαί τὲ καὶ τρέφουσαι. 
χαϑόλου δ᾽ οὐδέν ἐστιν, ὃ μὴ σταρ᾽ αὐτῶν ἔχομεν" xal γὰρ τὰς 
ἐσθῆτας abra, ὑφαίνουσιν ἡμῖν καὶ τὰ xav' oixov διὰ ταύτας ἐπι- 

^ - ) - 3 , € z- 7 t- - - μελείας xal φυλαχῆς ἀξιοῦται. xal ovx ἔστιν ἡμῖν αττοζευχϑῆναι: 
γυναιχῶν, ἀλλὰ χρυσὸν “τολὺν χτησάμενοι xci ἄργυρον xal ἄλλο 
τι τῶν πολυτελῶν χαὶ σπουδῆς ἀξίων, ὅταν ἴδωμεν εὔμορφον γυ- 
γαῖχα, “τάντα ἐχεῖνα ἀφέντες τῷ εἴδει τῆς ὁραϑείσης πιροσχεχήναμεν 
xal ὑττομένομεν παραχωρῆσαι τῶν ὄντων ἡμῖν, ἵνα τοῦ χάλλους 
ἀττολαύσωμεν xci μεταλάβωμεν. ἐγχαταλείττομεν δὲ zal πατέρας 

[xci μητέρας] xol τὴν ϑρειμαμένην γῆν, xol τῶν φιλτάτων τολλά- 
χις λήϑην ἔχομεν διὰ τὰς γυναῖχας., χαὶ τὰς ψυχὰς ἀφιέναι μετ᾽ 
αὐτῶν χαρτεροῦμεν. οὕτως δ᾽ ἂν ed στα ἮΝ 43e τῶν γυναιχῶν 

8 41 — 1. Esra IV 11. 

PFLAVWE Lat Z Zonaras I p. 212; 
1 φυλάσσεται δὲ] καὶ φυλάσσεται ἃ ἐγρηγορούντων LA ἐγρηγορότων 

W ὠσανὶ Ρ 2. φόβου] τοῦ φόβου FLAVW καταλειπεῖν AL! γὰρ — 
τολμᾷ] minime enim audent Lat οὐδεὶσ V κοιμωμένων F 4 ἡγούμενοι 
P existimant Lat τῶν avayzaiov] ἀναγχαῖον FLAVW et ut uid. Lat τούτῳ] 
xal τούτω ΕἸ, προσμένειν FL — 5 ἂν om. Ε δόξειε FLVE et ex corr. A 
6 τοσοῦτον P?FLAWE Ἐχελεύοντι πείϑεται tr. ἃ 8 Ἐζοροβάβελοσ FV 
αὐτοὺς] om. FLat αὐτὸσ λέγων, ὦ ex εἰ corr. 1, 9 οὕτως | fin. fol. 5 L 
Ἐἰσχυρὸς uiv καὶ οπι. 1, ἐμὲν χαὶ] μὲν PV 10 ἔτῆ δυνάμει FLV Ἐαΐ yvveizsc] 
pulchritudo mulieris Lat 11 *qgvrevocvtao|, vac suppl. A ἀμπέλους] τὰσ 
ἀμπέλουσ LAE 12 ποιοῦσι FLAVWE εἰσιν] δὲ (8. m. 1) εἰσὶν V 13 δὲ L?W 

παρ᾽ αὐτῶν) παρὰ τούτων FLAVWE ab his Lat 14 *z&] τὰ, eras. o P 
19 ἀξιοῦνται PFLVWE — 16 ἀλλὰ χαὶ κτησάμενοι χρυσὺν πολὺν tr. W 
1; Ἐϊδομεν W 18 "εἰδη 1} 19 ὑπομένωμενΡ 20 ἔπατέρα PFV patres 
Lat 21 x«i μητέρας] οπι. PFWE Lat χαὶ μητέρα V "πολλάκισ λήϑην i. ras. 
5—6 litt. m. 2, fuisse uid. 4z9z» Ρ ἔἜπολλάκις om. F et ut uid. P! λήϑην 
πολλάχισ tr. V 23 χαρτεροῦμεν) ἀξιοῦμεν καὶ καρτεροῦμεν LA οὕτω - 
L οὕτω W 

-— 

D». 

4 Ἔ ^ ) φᾷ ^ - , 

χαταλιτεῖν γὰρ οὐδὲ εἷς τολμᾷ *Otututvoy : 

49 

50 

τ 
τῷ - 
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δ χαταγνοήσαιτε" οὐχὶ ττονοῦντες xol πᾶσαν ταλαιττωρίαν ὑπομένοντες, 

zal διὰ γῆς καὶ διὰ ϑαλάττης, ὅταν ἡμῖν ix τῶν πόνων :τεριγένη-᾿ 
ταί τινα, αὐτὰ φέροντες ὡς δεσποίναις ταῖς γυναιξὶν διδόαμεν; 

δά χαὶ τὸν βασιλέα δὲ τὸν τοσούτων χύριον εἶδόν ote ὑπτὸ τῆς Pa- — 
βεζάχου τοῦ Θεμασίου παιδὸς ᾿πάμης τταλλαχῆς δ᾽ αὐτοῦ δαπιζό- 
μενον, xai τὸ διάδημα ἀφαιρουμένης xal τῇ ἰδίᾳ κεφαλῇ πεεριτιϑείσης 
ἀνεχόμενον χαὶ μειδιώσης μὲν μειδιῶντα ὀργιζομένης δὲ σχυϑρω- 
πάζοντα xal τῇ τῶν παϑῶν μεταβολῇ χολαχεύοντα τὴν γυναῖχα 
zal διαλλάττοντα ἐχ τοῦ σφόδρα ταπεινὸν αὑτὸν ποιεῖν, εἴ ποτὲ 
δυσχεραίνουσαν ἔβλετίεν. 

55 6. Εἰς ἀλλήλους δὲ ἀφορώντων τῶν σατραπῶν xal ἡγεμόνων 
περὶ τῆς ἀληϑείας ἤρξατο λέγειν ,,ἀπτέδειξα μέν, εἰττών, ὅσον ai γυ- 
γαῖχες ἰσχύουσιν, ἀσϑενέστεραι δ᾽ ὅμως χαὶ αὗται χαὶ ὃ βασιλεὺς 
τῆς ἀληϑείας ὑπάρχουσιν. εἶ γάρ ἐστιν ἡ γῆ μεγίστη καὶ ὑψηλὸς ὃ 
οὐρανὸς xal ταχὺς ὃ ἥλιος, ταῦτα δὲ πάντα χινεῖται χατὰ βοίλησιν 
τοῦ ϑεοῦ, ἀληϑινὸς δέ ἐστιν καὶ δίχαιος οὗτος, ἀπὸ τῆς αὐτῆς 
αἰτίας δεῖ χαὶ τὴν ἀλήϑειαν ἰσχυροτάτην ἡγεῖσϑαι χαὶ μηδὲν πρὸς 

56 αὐτὴν τὸ ἄδιχον δυνάμενον. ἔτι ye μὴν τὰ μὲν ἄλλα ϑνητὰ χαὶ 

ὠχύμορα εἶναι συμβέβηχεν τῶν ἰσχὺν ἐχόντων, ἀϑάνατον δὲ ἡ ἀλή- 
Sea χρῆμα xol ἀίδιον. παρέχει, δ᾽ ἡμῖν, οὐ κάλλος χρόνῳ μαραι- 

$ 53 — 1. Esra IV 22. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 312. 

1 κατανοήσαιτε] χατανοήσετε Α κατανοήσητε PF χατανοήσαιτε, Gut 
i.ras. 1, εἰχάσατε W 2 διὰ ante ϑαλάττης om. PFLVWE ϑαλάσσησ 
(η i.ras.m.2 L) FLAVWE | περιγένηταί τινα ἐκ τῶν πόνων tr. V ὃ αὐτὰ] 

ταῦτα LAE totum Lat γυναιξὶ FLAVWE 4 δὲ om E "τὸν»] τῶν Ε΄ 

5 *rov om. PFV Θεμασίου] ϑαιμασίου LA 9«v μασίου WE themasi Lat 

ϑαυμαστοῦ 1. Esra IV 29 παλλαχῆς! πολλάχισ PNE δ᾽ om. WE αὐτοῦ 

om. E 6 ἀφαιρουμένησ αὐτῆσ καὶ E προστιϑείσησ W ἐπιτιϑείσησ E 

7 "μειδιώσης] εἰ i. ras. A, ἡ ex « corr. 1, μιδιώσησ, v (ante δ) ex ;; corr. Ρ ἔἜμεδι- 

ὥντα, , (ante d) ex η corr. P — 9 διαλάττοντα FLW ix di αὐτὴν ἐκ τοῦ. 

(. ras. 5 litt. m. 2 P PW ταπεινὸν ἑαυτὸν (v £i. ras. 1 litt. m. 2 P) PA αὐτὸν ἦ 

LV εἴ ποτε! ὅπότε LA 12 ἀπεδείξαμεν (ἐπεδείξαμεν ΕἾ εὐτὼν FLW Ἐϊσχύ- 

ουσιν αἱ γυναῖκεσ tr. FLV 1302 VW — *xalante αὗται om. L.— 15 ἔχαὲὶ 8. F— - 

ταχὺς ὃ ἥλιος] E. ταχὺσ ὃ ἥλιοσ, litt. χὺσ ὃ ἥλιοσ i. ras. 3—4 litt. m. 2 P ταχὺσ 
FVWLat et ut uid. P! ταχὺσ τῶ δρόμω ὁ ἥλιοσ LA, cf. 1. Esra IV 34 

Ἐπάντα δὲ ταῦτα tr. ἡ 16 *vob s. m. 11, οὗτοσ zal δίχαιοσ tr. FLAVWE 

17 ἰσχυρωτάτην PL'E! 18 τὸ] τί (i. ras. m. 2 P) PWE τί: (eras. uid. ν᾽ A 

Ἐϑγητὰ) -ϑνητὰ, τὰ suppl. m. 2 P ἔϑνη F 19 συμβέβηκε FLVWE et ex 

corr. A. ἡ ἀλήϑεια δὲ ἀϑάνατον tr. V. *z om. F — 20 παρέχει] ὑπάρχει 
LAW, i. marg. παρέχει δὲ yg Α ὑπάρχει, παρέχει Holwerda δὲ FLAVW 

οὐ κάλλος! οὐκ ἄλλωσ L*W οὐδὲ χάλ]λοσ, δὲ κάλ repicta et ultra solitos 

nersuum fines educta A 
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vóutvov οὐδὲ ττεριουσίαν ἀφαιρετὴν ὑπὸ τύχης, ἀλλὰ và δίχαια wol 
τὰ νόμιμα, διαχρίνουσα ἀτι αὐτῶν τὰ ἄδιχα xal ἀτεελέγχουσα." 

7. Καταπταύει μὲν ó Ζοροβάβηλος τὸν τιερὶ τῆς ἀληϑείας λόγον, 51 
ἐπειβοήσαντος δὲ τοῦ τιλήϑους ὡς ἄριστα εἰπόντος, χαὶ ὕτι τὸ 

$ ἀληϑὲς ἰσχὺν ἄτρετιτον xal ἀγήρω μόνον ἔχοι, τιροσέταξεν αὐτὸν 
ó βασιλεὺς αἰτήσασϑαί τι ττάρεξ ὧν αὐτὸς ἦν ὑτιεσχημένος" δώσειν 
γὰρ ὄντι σοφῷ xal τῶν ἄλλων μᾶλλον φανέντι συνετῷ " ,,0vyzade- 
σϑήσῃ δέ μοι, φησίν, xal χεχλήση συγγενὴς ἐμός.“ ταῦτ᾽ εἰπόντος 58 
ὑπεέμνησεν αὐτὸν τῆς εὐχῆς, ἧς ἐποιήσατο, εἰ λάβοι τὴν βασιλείαν" 
αὕτη δ᾽ ἂν εἴη οἰχοδομῆσαι μὲν Ἱεροσόλυμα. χατασχευάσαι δὲ ἐν 
αὐτοῖς τὸν τοῦ ϑεοῦ ναόν, ἀποχαταστῆσαι δὲ χαὶ τὰ σχεύη, ὅσα 

συλήσας Ναβουχοδονόσορος εἰς Βαβυλῶνα ἐχόμισεν. χαὶ τοῦτ᾽, ἔφη, 
τοὐμὸν αἴτημά ἐστιν, δ᾽ μοι νῦν ἐπιτρέπεις αἰτήσασθαι χριϑέντι 
σοφῷ xci συνετῷ." 

8. Ἡσϑεὶς ἐπὶ τούτοις ὃ βασιλεὺς ἀναστὰς χατεφίλησέν τε αὖ- 59 
τὸν xal τοῖς τοπάρχαις xal σατράπαις γράφει χελεύων σπιροττέμιμαι 
τὸν Ζοροβάβηλον xci τοὺς σὺν αὐτῷ μέλλοντας ἐπὶ τὴν οἰχοδομὴν 
ἐξιέναι τοῦ ναοῦ. ἐπέστειλε δὲ xal τοῖς ἐν Συρίᾳ xal Φοινίχῃ 00 
ξύλα κέδρινα χαταχομίζειν ἐχ τοῦ “ιβάνου τεμόντας εἰς Ιεροσόλυμα, 
χαὶ συγχατασχευάζειν αὐτῷ τὴν πόλιν, καὶ πάντας ἔγραψεν ἐλευ- 
ϑέρους εἶναι τοὺς εἰς τὴν Ιουδαίαν τῶν αἰχμαλώτων ἀττιελϑόντας. 
χαὶ τοὺς ἐπιτρόπους τοὺς αὐτοῦ xal σατράτεας ἐχώλυσεν ἐτειτάττειν 61 

$ 57 -- 1. Esra IV 41. 

PFLAVYWE Lat Zonaras I p. 312. 
1 περιουσίαν, περι S. L ὑπὸ τύχης! ἐν καιρῶι | ὑπὸ τύχησ, καιρῶι et 

ὑπὸ ultra solitos uersuum fines educta, ἐν καιρῶι repicta ἃ ὑπὸ τύχησ ἐν χαιρῶ 
L 2 ἀπ᾽ αὐτῶν) ἐν αὐτῶν repicta, ἐν ex ἐπ᾿ corr. uid. A ἀπελλέγχουσα 
PL: 3 ἘΚαταπαύει] καὶ καταπαύει LAVW μὲν] μὲν οὖν E Ἐζορο- 

βάβελοσ FV 4 τὸ ἀληϑὲσ loyvvi.ras. 4 litt. m. 2 — *ró ἀληϑὲς om. F 
9 ἔχει E 6 αἰτίσασϑαι L'E! Ἐπάρεξ ὧν] πάρεξ ὧν- - ex παρεχωναι corr. 
uid. m. 2 P παρέχων ἃ F παρέχειν LA παρέχειν ὧν V. praeter (promissa) Lat 
αὐτὸς] αὐτὸσ ὃ δώσει 1, " συνετῷ] óvvavo P. σὺνχαϑεσϑήση Ρ 8 φησὶ 
FLAVW κεχλήσῃ] κληϑήση ἘΠΑΥ͂ ταῦτα WE 9 "αὐτῶ ἧς] ἣν 
FLAVWE 10 δὲ VWE ἂν εἴη] ἦν LAVWE erat Lat ἀνοικοδομῆσαι VWE 
reaedificare Lat 12 ναβουχαδανάσοροσ ex ναβοὐχοδονόσοροσ corr. m. 2 P ὃ 
ναβουχαδανάσαροσ ἃ ναβουχαδανασσαροσ W ἐχόμισε FLA? VW τοῦτο 

FLAVWE 13 der. L 14 συνετωτάτω PFVW 15 χατεφίλησέ FVW 
et ex corr. PLA [11 ἘζοροβάβελονΕ Ἐμέλλοντασ, A2 ex u aut v corr. A 
* oixodounv, 7 1. ras. A oixoóoulav ' 18 Ἐέξεῖναι ναοῦ, v ex vo COIT. 
A λαοῦ E  *vovo W 19 τέμνοντασ LAVWE 20 *cvvzat&oztvacew P 
Ἑαύτῷ] cum eis Lat 21 *vov αἰχμαλώτων] αἰχμαλώτουσ PFV — 22 xal tovc — 
σατράπασ i. ras. circa 15 litt. m. 2 καὶ τοὺς — αὐτοῦ om. F ἐπιτάσσειν ἃ 
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τοῖς Ιουδαίοις τὰς βασιλιχὰς χρείας, ἀνῆχέ ve πᾶσαν ἣν ἂν χατα- 

σχεῖν δυνηϑῶσιν τῆς χώρας ἀτελῆ φόρων αὐτοῖς νέμεσθαι. προσ-᾿ 
ἔταξε δὲ xal τοὺς ᾿Ιδουμαίους καὶ Σαμαρείτας καὶ τοὺς bx τῆς κοί- 
λης Συρίας ἀφεῖναι τὰς χώμας, ἃς τῶν Ἰουδαίων χατεῖχον, xoi 

πιροσέτι τάλαντα σπεντήχοντα εἰς τὴν οἰχοδομίαν τοῦ ἱεροῦ δοϑῆ- 
62vat. ϑύειν τε αὐτοῖς τὰς νενομισμένας ϑυσίας ἐπέτρεψε καὶ τὴν 

χορηγίαν ἅπασαν xal τὴν ἱερὰν στολήν, ἡ ϑεραπεύουσι τὸν ϑεὸν 

0 TE ἀρχιερεὺς χαὶ oi ἱερεῖς, ἐχ τῶν ἰδίων γίνεσϑαι, χαὶ τοῖς “Ζευί- 
08 ταῖς τὰ ὄργανα, οἷς ὑμνοῦσι τὸν ϑεόν, xoi τοῖς φύλαξι τῆς πόλεως 

xai τοῦ ναοῦ προσέταξεν χλήρους γῆς δοϑῆναι xal xarà ἕχαστον 
ἔτος ὡρισμένον τι πρὸς τὴν τοῦ βίου χρείαν ἀργύριον, πέμψαι δὲ 
xci τὰ σκεύη, xal ττάντα, ὅσα Κῦρος πρὸ αὐτοῦ ἐβουλήϑη sti 
τῆς τῶν Ἰουδαίων ἀποχαταστάσεως, ταῦτα καὶ “Ιαρεῖος διετάξατο. 

64 9. Τυχὼν ovv τούτων ztagà τοῦ βασιλέως Ζοροβάβηλος ἐξελϑὼν 
ἀπὸ τῶν βασιλείων χαὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐχαριστεῖν 
ἤρξατο τῷ ϑεῷ τῆς σοφίας xoi τῆς ἐπ᾽ αὐτῇ νίχης, ἣν “Ιαρείου 
γαρόντος ἔλαβεν οὐ γὰρ ἂν τούτων ἀξιωϑῆναι μὴ σοῦ, φησί, 

θῦ δέσποτα, τυχὼν εὐμενοῦς.““ ταῦτ᾽ οὖν περὶ τῶν παρόντων εὐχαρι- 

στήσας τῷ ϑεῷ xoi πρὸς τὰ μέλλοντα δεηϑεὶς αὑτὸν πεαρέχειν 
ὅμοιον, ἧχεν εἷς Βαβυλῶνα xoi τοῖς ὁμοφύλοις εὐηγγελίσατο τὰ 

ΘΟ ταρὰ τοῦ βασιλέως. οἱ δὲ ἀχούσαντες εὐχαριστοῦσι μὲν τῷ Seg 
πάλιν αὐτοῖς ἀποδιδόντι τὴν πάτριον γῆν, εἰς δὲ πότον xal χώ- 
μοὺς τραττέντες ἐφ᾽ ἡμέρας ἑπτὰ διήγαγον εὐωχούμενοι xol τὴν 

67 ἀνάχτησιν xol τιαλιγγενεσίαν τῆς σπτατρίδος ἑορτάζοντες. ἔπειτα 

ὃ 61 — 1. Esra IV 50. 

(pF LAVWE Lat ZO Ι. p. 919. 

1 χατασχεῖν δυνηϑῶσιν»] δύνωνται κατασχεῖν Α 2 δυνηϑῶσι FLVW 
«vrovc FLAVW 58. Ἐῤδουμαίουσ, o post ὃ ex o aut c corr. 1 ἔσαμαρίτασ P 

4 *zouac] χώρασ FV eti. marg. A yo κώμασ i. marg. F 5 προσέτι 
προσέτι zal W τὴν oixo | fin. fol. 6, excidit insequens usque ad ἃ τὸ 
εἶχον P ἱεροῦ] ναοῦ E 6 *rg] δὲ FA Ἑακυτοὺσ FLV et ex corr. 
A. eos Lat ϑυσίας ἐπέτρεψε) ϑυσίασ ἐπέτρεψε δὲ ἘΠᾺΝ ἐπέτρεψε ϑυσίασ 
ἐπέτρεψε δὲ A ἐπέτρεψε 9voíag E 1 *9e0v] ναὺν Ε' — 8 Ἐδτε ἀρχιερεὺς 
et principes sacerdotum Lat Ἐϊρεῖσ W — *roic ex vaio corr. L.— 11 *zu- 
wed] transmisit Lat ἔπεμψε Zon πέμψας ed. pr. 12 * Kvgoc] ὃ κύροσ F | 
πρὸ αὐτοῦ ἐβουλήϑη] ἠβουλήϑη πρὸ αὐτοῦ AW ἠβουλήϑη E 14 παρὰ τοῦ 
βασιλέωσ τούτων tr. W ζοροβάβελοσ Ἐ ὃ ζοροβάβηλος L et ut uid. E ὃ 
ζοροβάβελοσ V 15 ἀπὸ] ἐκ WE 16 ἐπ᾽ αὐτῶ F et fort. Lat — 18 ταῦτα 
W 19 αὐτὸν LAV!'W αὐτοῦ 20 τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως] regis mandata 
Lat 21 παρὰ] Zon ed. pr. περὶ codd. E 24 ἀνάχτισιν V xal τὴν 
παλιγγενεσίαν LAW 
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τοὺς ἀγαβησομένους εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἡγεμόνας ἐχ τῶν τιατρίων 
φυλῶν σὺν γυναιξὶ χαὶ τέχνοις καὶ ὑτιοζυγίοις ἐπελέξαντο, οἱ 4a- 

ρείου συμπέμψαντος ἕως τῶν Ἱεροσολύμων ὥδευον μετὰ χαρᾶς xci 

τρυφῆς, ψαλλόμενοι xal χαταυλούμενοι χαὶ τεεριψϑοφούμενοι τοῖς 
χυμβάλοις. τιροέτεμτιε δὲ αὐτοὺς xal τὸ ὑτιολειγεόμενον τῶν Ἰου- 
δαίων τιλῆϑος μετὰ τειαιδιᾶς. 

10. Καὶ oi uiv οὕτως ἀπήεσαν ἐξ ἑχάστης πατριᾶς ἀριϑμὸς 
ὄντες ὡρισμένος. ἐμοὶ δὲ οὐχ ἔδοξε τὰ τῶν :ιατριῶν χαταλέγειν 
ὀνόματα, ἵνα μὴ τὴν τῶν ἀναγινωσχόντων διάνοιαν τῆς συναφῆς 

l0 τῶν τιραγμάτων ἀτοστιάσας δυσιταραχολο ύϑητον αὐτοῖς σεοιήσω 
τὴν διήγησιν. τὸ δὲ κεφάλαιον τῶν ἀπερχομένων περὶ ἔτη δώδεχα 

jv ἡλικίαν γεγονότων ix τῆς Ἰούδα φυλῆς χαὶ Baycanixidipe nv 
μυριάδες τετραχόσιαι ἑξηχονταδύο xci ὀχταχισχίλιοι, “ευῖται δὲ 
τέσσαρες χαὶ ἑβδομήκοντα, γυναιχῶν δὲ ἀναμὶξ καὶ vicia σώματα 
: ἦν τετραχισμύρια ἑπταχόσια τεσσαρακονταδῦο. χιάρεξ δὲ τούτων 
᾿“ευῖται μὲν ἤσαν ὑμνῳδοὶ ἑχατὸν εἰχοσιοχτώ, zt υλωροὶ δὲ ἑχατὸν 
δέχα, δοῦλοι δὲ ἱεροὶ τριαχόσιοι ἐνενηχονταδύο, ἄλλοι τε τιρὸς τού- 
τοις λέγοντες μὲν εἶναι τῶν Ἰσραηλιτῶν οὐ δυνάμενοι δὲ ἐπειδεῖξαι 
τὸ γένος αὐτῶν ἑξαχόσιοι πιεντηχονταδύο. ἐξεβλήϑησαν δὲ χαὶ τῶν 
ἱερέων &x τῆς τιμῆς ἠγμένοι γυναῖχας, ὧν οὔτ᾽ αὐτοὶ τὸ γένος εἶχον 
εἰτεεῖν οὔτ᾽ ἐν ταῖς γενεαλογίαις τῶν “Ἰευιτῶν xal ἱερέων εὑρέϑη- 
σαν ἦσαν δὲ ὡς ττενταχόσιοι χαὶ πέντε xal εἴχοσι. τὸ δὲ τῶν 
ϑερατιόντων τελῆϑος εἵττετο τοῖς ἀναβαίνουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα £r- 

ἢ 67 — 1. Esra V 1. 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 313. 

1 τὰ om. WE Ἐπατρίων φυλῶν] tribuum Lat πατριῶν coni. eiecto 
φυλῶν 2. *oi Δαρείου] homines darii Lat 4 ψαλλόμενοῆ συμψαλλόμενοι 
AW 5 προέπεμψε V 6 παιδείασ FL! 1 *2E om. V * zat oic] 
ατρίδοσ AW patrum tribu Lat — *&gi9uóv ΕΞ Ἐώρισμένοι ed. pr. — 8 πα- 

τριῶν] patrum Lat 10 αὐτῆσ W — 11 περὶ] circa Lat, om. ed. pr. ὑπὲρ Hudson, 
cf. IX 188 12 *,8' V — 13 *cergazóowu] τέσσαρεσ τετρακόσιοι Ernesti 
*vEB' V. *4 V 14 *eéocapsc] quattuor milia Lat *o' V 15 ó"wuf' V 

ἑπταχύσια) καὶ ἑπτακόσια LA καὶ ὀχτακόσια Ὁ, om. E. — *ziégs& — 16 Asvireu] 
praeter eos uero leuitas Lat 18 χη — *sieooito — 11 δέχα] δύο O 
εἰχοσιοχτω) καὶ εἰχοσιοχτώ A εἴχοσι καὶ ὀχτὼ E δὲ] ὃ A',om. WE *or V 

4 Ἐδέχα] δεκαδύο LA — *rGB V — *évvevgxovtaóvo O τε] δὲ LAO 18 λέ- 
—yovte. E — *cóv] ἀπὸ vov LAO ov] μὴ E. 19 v8 V. πεντηχονταδύο] ἕξη- 
χονταδύο WE δὲ] δέ τινεσ AWELat ἕτῶν] ἐκ τῶν VO a sacerdotali honore 

Ι 20 Ἐὲἐχ om. Ὁ οὔτε AWE 21 ἘΠ εὐτεῖν incip. [01.171 P οὔτε WE 
22 ἦσαν om. Ὁ ἤσαν δὲ om. WE fort. recte φχεῦ εἴχοσι καὶ (om. E) 
πέντε tr. WE. — 23 ἐϑεραπευόντων O — CoZ V ἑπτακισχιλίων) μυριάδεσ 

λ 
ἔν ἑπτακισχιλίων (ἑπτακισχί Ο) LAO ἑπτακισχίλιοι WE 
... lIosephas III. 2 

68 
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ταχισχιλίων τριαχοσίων τριαχονταξπιτά, ψάλται δὲ xal ψάλτριαι 
διαχόσιοι τεσσαραχοντατιέντε, χάμηλοι τετραχόσιαι τριαχονταττέντε, ᾿ 
ὑποζύγια πεντακισχίλια πενταχόσια εἴχοσιπέντε. ἡγεμὼν δὲ τῆς 
χκατηριϑμημένης “τληϑύος ἣν ὃ Σαλαϑιήλου “ταῖς Ζοροβάβηλος &x 
τῶν υἱῶν ὧν τῶν “Ιαυίδου γεγονὼς ἐχ τῆς Ἰούδα φυλῆς, καὶ Ἰησοῦς 
υἱὸς Ἰωσεδέχου τοῦ ἀρχιερέως. πρὸς τούτοις ὃ Παρδοχαῖος καὶ 
Σερεβαῖος ἐκ τοῦ πλήϑους χεχριμένοι ἄρχοντες ἦσαν, oi xol συνε- 
βάλοντο μνᾶς μὲν χρυσίου ἑχατὸν ἀργύρου δὲ πεντακισχιλίας. οὗ- 
τως μὲν οὖν οἵ τε ἱερεῖς χαὶ oí “Δευῖται xal μέρος τι τοῦ πιαντὸς 
λαοῦ τῶν Ἰουδαίων, ὃς ἦν ἐν τῇ Βαβυλῶνι, χατῳχίσϑησαν εἰς τὰ 
Ἱεροσόλυμα" τὸ δὲ ἄλλο τπελῆϑος εἰς τὰς ἰδίας ἀνεχώρησεν τεατρίδας. 

IV. 1. Ἑβδόμῳ δὲ μηνὶ τῆς ἀπὸ Βαβυλῶνος αὐτῶν ἐξόδου 
σπτεριπτέμτψαντες 0 τὲ ἀρχιερεὺς Ἰησοῦς καὶ Ζοροβάβηλος ὃ ἄρχων 
τοὺς ἀπὸ τῆς χώρας συνήγαγον εἰς Ἱεροσόλυμα πτανδημεὶ μηδὲν 
προϑυμίας ἀπολι:τόντες, χατεσχεύασάν τε ϑυσιαστήριον ἐφ᾽ οὗ καὶ 
πρότερον ἣν ὠχοδομημένον τόπου, ὅπως τὰς νομίμους ἀναφέρωσι 
ϑυσίας ἐπ᾽ αὐτοῦ τῷ ϑεῷ κατὰ τοὺς Movoíog νόμους. ταῦτα δὲ 
ποιοῦντες οὐκ ἦσαν ἐν ἡδονῇ τοῖς προσχωρίοις ἔϑνεσιν πάντων 

8 2 — 1. Esra V 41. 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 313. 

1 τριακοσίαισ Ο τριακόσιοι WE Ἔτριακονταεπτα) XXXV. Lat ut nunc 
est  *waArai — 2 τριαχονταπέντε ante ὃ 69 ponunt codd. Latini — 2 Ἔσμε 
V τδιαχόσιαι PA!0 Ἐχαὶ τεσσαραχονταπέντε AO Ἐχάμηλοι — τρια- 
χονταπέντε] om. W vis V τετρακόσιαι τριαχόσιοι O τετραχόσιοι E 

Ἐτριαχονταπέντε] XXX Lat ut nunc δῦ 8. ὑποζύγια] ὑποζύγια δὲ LAOWE 

tg«t V πεντακόσια om.L 4 ὃ om. E ἔσαλαϑηήλου L — Ἐζοροβά- 
βελοσ FV ζοροβάβυλοσ Ὁ 5 υἱῶν ὧν] υἱωνῶν (ita ut ὦ prius ex o corr. 
uideatur P?) P"VW υἱῶν FOE ἔἘτοῦ δαυίδου LW — *óagióov Ὁ 6 υἱὸς] ὃ 
υἱὸσ WE ἘἸωσεδέχου] σεδέχου Ὁ Ἐτοῦ ἀρχιερέως] princeps sacerdotum 

Lat ὁ] δὲ καὶ LAOWE 1 σερεβαῖοσ, «ioc l.ras. À σερεβέοσ P σερέβεοσ 
WE serebeus Lat χεχριμένοῦ τῶν χεχριμένων AO χεχρυμμένοι F. χεχρισμέ- 
νοι WE ἀρχόντων AO οἱ — 8 πενταχισχιλίας om. O συνεβάλλοντο 
117 8 χρυσοῦ AW  g V οὕτως] οὕτω AVW et ex corr. L ἐν τούτω Ὁ 
9 ot ante μευῖται om. AOVW x«i om. PF 10 ὃς] ὅσον AV ὅσοι OW 

quanta (pars) Lat ἦν om. OW μετῳχίσϑησαν Naber 11 ἀνεχώρησαν PVW 
ἀνεχώρησε- L ἀνεχώρησε FAO huc usque collatus O — 13 ἀρχιερεὺς] ἀρχιε- 
ρεὺσ αὐτῶν V ἘΖοροβάβηλος] ζοροβάβελοσ FV ὃ ζοροβάβηλοσ W ὃ om. 
PF 14 συνήγαγεν. εἰς) εἰσ τὰ LAW πανϑημὶ Ρ 158 ἀπολειπόντεσ P. 
ἀπολιπόντεσ, Li.ras. A ἀπολειπόντασ FW κχατεσχεύασάν rt] χαὶ χατεσχεύ- 
«cav LÀ χατασχευάσαντεσ V καὶ κατασχευάσαντεσ WE et ut uid. Lat 
16 ὅπως om. W ἀναφέρωσι, ὦ ex ov corr. L ἐπιφέρωσι ἃ ἐπιφέρουσι W 
17 μωσέωσ (coc ex oc corr. ΕἾ ΕἾ προσχώροισ V 
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αὐτοῖς ἀπιεχϑανομένων. ἤγαγον δὲ wc τὴν σχηνοτεηγέαν xav. ἐχεῖνον 
τὸν χαιρόν, ὡς ὃ νομοϑέτης τιερὶ αὐτῆς διετάξατο, wal τεροσφορὰς 
μετὰ ταῦτα xai τοὺς καλουμένους ἐνδελεχισμοὺς xai τὰς ϑυσίας 
τῶν σαββάτων καὶ πασῶν τῶν ἁγίων ἑορτῶν, οἵ τὲ τιεϊιοιη μένοι 
τὰς εὐχὰς ἀπεδίδοσαν ϑύοντες ἀττὸ νουμηνίας τοῦ ἑβδόμου μηνός. 

καὶ τέχτοσι χρήματα δόντες χαὶ τὰ πρὸς τροφὴν τῶν εἰσαγομένων, 
τοῖς τε Σιδωνίοις ἡδὺ καὶ κοῦφον ἦν τά τε κέδρινα χατάγουσιν ἐχ 
τοῦ «Τιβάνου ξύλα δήσασιν αὐτὰ xal σχεδίαν “εηξαμένοις εἰς τὸν 
τῆς lIózeno κομίζειν λιμένα" τοῦτο γὰρ πιρῶτος μὲν Κῦρος ἐχέλευσεν, 
τότε δὲ “αρείου κελεύσαντος ἐγίνετο. 

δαίων μηνὶ δευτέρῳ τταραγενομένων συνείχετο ἡ τοῦ ναοῦ χατα- 

σχευή" xci τοὺς ϑεμελίους ἐγείραντες τῇ νουμηνίᾳ τοῦ δευτέρου 
15 μηνὸς τοῦ δευτέρου ἔτους ἐπεῳχοδόμουν, προστησάμενοι τῶν ἔργων 

-devitv τε τοὺς εἰχοστὸν ἔτος ἤδη γεγονότας xal Ἰησοῦν καὶ τοὺς 
υἱοὺς αὐτοῦ χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ Ζοδμοῆλον τὸν ἀδελφὸν Ἰούδα 
τοῦ ᾿Δμιναδάβου xal τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ. χαὶ ὃ μὲν ναὸς soy χρη- 
σαμένων σπουδῇ τῶν τὴν ἐπιιμέλειαν ἐγχεχειρισμένων ϑᾶττον ἢ 

πιροσεδόχησεν ἄν τις ἔλαβεν τέλος. ἀπαρτισϑέντος δὲ τοῦ ἱεροῦ 

μετὰ σαλττέγγων οἱ ἱερεῖς ταῖς συνήϑεσι στολαῖς χεχοσμημένοι χαὶ 

οἱ “ευῖται xci oi ᾿ἡσάφου παῖδες ἀναστάντες ὕμνουν τὸν ϑεόν, 
ὡς τὴν εἰς αὐτὸν εὐλογίαν “]:αυίδης κατέδειξε τερῶτος. οἱ δὲ ἱερεῖς 

$ 7 — 1. Esra V 50; $ 79 — 1. Esra VI 1; 2. Esra IV 24. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 313. 

2 ὡς] ὃν P νομοϑέτης] legislator moyses Lat 3 ἐνδελεχισμοὺσ, 
i marg. ἡ ἃ ἐνδελεχησμοὺσ L?VE endehelichismos Lat 6 *7o&av|vo δὲ, αν 
iras. m. 2 ex « uid. corr., o δὲ i.ras.1 litt. m. 2 P — oíxoóougo E "1 καὶ roic 
τέχτοσι AW τῶν εἰσαγομένων] operantibus Lat, unde ἐργαζομένων Cocceji 
8 σιδονίοισ FL! τὰ δὲ χέδρινα W —— 9 δήσασιν] δὲ ἦσαν W σχεδία- νηξα- 
μένοισ, eras. v Ρ πηξάμενοι W ἰόπησ V 10 χομίζειν om. πρῶτον 
FLV τὸ πρῶτον W ante Lat 11 χελεύσαντος] γράψαντοσ AW ἐγίγνετο, 
yly ex γί corr. uid. A ἐγένετο VW 12 Qv] ἐν PW τῷ] τὸ 1, 13 δευτέρω 
τῶν ἰουδαίων μηνὶ tr. W παραγινομένων ΕἾ, - συνείχετο, εἰ i.ras., o ex 
ὦ corr. m. 2 L urgueretur Lat συνήγετο Cocceji ἠπείγετο Naber cf. $169 ἢ 
χατασχευὴ τοῦ ναοῦ tr. L 14 xai om. W * óevt£ gov] δωδεκάτου Petitus 

17 χαὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ — ἀδελφὸν i.ras.9 litt. m. 2 P Ζοδμοῆλον] ζολιμήηλον 
P ξοὁδμιῆλον L ζοδμίηλον, ó ex A corr. ἃ ζωλιμίηλον V ζολιμήει W obdoilum 
Lat τὸν om. W Ἰούδα — 18 καὶ ὃ uiv suppl m.2P ἰἐούδου PAW 
18 ἀβιναδάβου PW — *zaoy| πᾶσ PF 20 Ἐπροσεδώκισεν L' προσεδόχησε 
L'A  *évom.LA  2395'V 

9 * 

ἤρξαντο δὲ xci τῆς οἰχοδομίας τοῦ ναοῦ πολλὰ τοῖς τε λατό " Ὃ ῆς μίας χιολλὰ τοῖς ατόμοις 

2. Ὧν τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς εἰς Ἱεροσόλυμα xadódov τῶν Ἰου- 1 
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χαὶ “Δευῖται xol τῶν τιατριῶν οἱ τιρεσβύτεροι τὸν πρότερον [ναὸν] 
A , 3 - , , ^ 

ταῖς μνήμαις ἀναπολοῦντες μέγιστόν τε xcl πολυτελέστατον, xal - 

τὸν γεγενημένον δρῶντες ὑπὸ πτωχείας ἐνδεέστερον τοῦ ττάλαι 
χατασχευαζόμενον, ὅσον εἶεν τῆς ἀρχαίας εὐδαιμονίας ὑποβεβηκό- 
τὲς χαὶ τῆς ἀξίας τοῦ ναοῦ λογιζόμενοι χατήφουν, χαὶ τῆς ἐπὶ 
τούτῳ λύπης χρατεῖν οὐ δυνάμενοι μέχρι ϑρήνων χαὶ δαχρύων 

c , ^ ' 2 - - - , 

zgonyovro. ὃ δὲ λαὸς ἠγάπα τοῖς παροῦσιν xcl τῷ μόνον οἶχο- 
δομῆσαι τὸ ἱερὸν τοῦ πρότερον ὄντος οὐδένα λόγον ποιούμενος 
οὐδ᾽ ἀνάμνησιν οὐδὲ πρὸς τὴν σύγχρισιν τὴν ἐχείνου βασανίζων 
αὑτὸν ὡς ἐπ᾽ ἐλάττοσιν οἷς ὑπελάμβανεν. ὑπερεφώνει δὲ τὸν τῶν 
OC Az y OY ἦχον xal τὴν τοῦ τιλήϑους χαρὰν ἡ τῶν πρεσβυτέρων 

zal ἱερέων ἐφ᾽ οἷς ἐδόχουν ἐλαττοῦσϑαι τὸν ναὸν τοῦ χατασχαφέν- 

τος οἰμωγή. 
3. Τῆς δὲ βοῆς τῶν σαλπίγγων ἀχούσαντες οἱ Σαμαρεῖται, 

ἐτύγχανον γὰρ ἀττεχϑανόμενοι τῇ τὲ Ιούδα φυλὴ xai τῇ Βενιαμέ- 
τιδι, συνέδραμον τὴν αἰτίαν τοῦ ϑορύβου μαϑεῖν ϑέλοντες. γνόν- 
τες δὲ τοὺς αἰχμαλωτισϑέντας εἰς Βαβυλῶνα τῶν Ἰουδαίων ἀναχτί- 

ζοντας τὸ ἵερόν, προσίασιν τῷ Ζοροβαβήλῳ καὶ Ἰησοῦ xal τοῖς 
ς , - - 33 — m , A ω 1 
ἡγουμένοις τῶν ττατριῶν ἀξιοῦντες αὐτοῖς ἐτειτραπτῆναι συγχατα- 

σχευάσαι τὸν ναὸν xal κοινωνῆσαι τῆς οἰχοδομίας" ..σεβόμεϑα γὰρ 
οὐχ ἔλαττον ἐχείνων τὸν ϑεόν, ἔφασχον, καὶ τοῦτον ὑπερευχόμεϑα 
χαὶ τῆς ϑρησχείας ἐσμὲν ἐπιϑυμηταὶ ἐξ ἐχείνου τοῦ χρόνου, ἀφ᾽ 
οὗ Σαλμανασσάρης ὃ τῶν ᾿Αἰσσυρίων βασιλεὺς ix τῆς Χουϑέας 
ἡμᾶς μετήγαγεν xol Π]ηδίας ἐνθάδε.“ τούτους αὐτῶν ττοιησαμένων 
τοὺς λόγους Ζοροβάβηλος καὶ Ἰησοῦς ὃ ἀρχιερεὺς xol οἱ τῶν πα- 

$ 81 — 1. Esra V 60, cf. 2. Esra III 12. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 314. 
1*roóvom.L ἔἘπατριῶν) πατρίων V prouinciarum Lat — *v«or om, PFV 

2 ναὸν post μνήμαις add. ΡΖ: 3 Ἐἐπιδεέστερον P ἐνδεέστερεε ἘΞ A εἶεν) 
jv P ὑπερβηβηχότεσ (sic) P —5 xal] ἐκ Naber ἔἘχατήφουν] κατηφεῖσ ἦσαν 
LA ἐπὶ τοῦτο L! τῳ] τὸ PL'A 9 οὐδὲ W πρὸσ τὴν ἐχείνου βασανίζων 
αὐτὸν σύγκρισιν oc À — τὴν om. V 10 αὐτὸν ΡΕῚΛ ἐπ᾽ ox LA ἐλάττω- 
σιν PL' ἢ) oic Dindorf ὑπέλαβεν V 11 ἘΠ] οἷ 12 ἐδόχο"ν L 
14 Ἐσαμαρίταα 15 γὰρ) δὲ  ἐούδαι Α ἰουδαία V vy om. LA 10 ἐϑέ- 
λοντεσ W Ἐγνῶντεσ Ρ 13 αϊχμαλωτισϑέντασ, αἱ ex corr. ἃ 18 Ἐζοροβα- 

- - , , ' e - 

βέλω FV 20 οἰχοδομὴῆσ 241 ἐχείνων, o ex o corr. L ἐχείνον E τοῦτων P! 
τούτῳ Ernesti ὑπερχόμεϑα Naber 28 σαλαμανασάρησ F σαλμανασάρησ (dono 
i.ras. A) AVE σαλμανασσάρησ ὃ 50ρρὶ. πι. 1A Ἐχουϑαίασ F 24 " “αὶ 
μηδείασ ἡμᾶσ μετήγαγεν ἐνθάδε tr. L xal μηδίασ ἡμᾶσ ἐνταῦϑα μετήγαγεν i. ras. 
m.2A 24 τούτοισ 1, 40 ζοροβάβελοσ ΕἾ ὃ.5. πατριῶν) πεεεὧν P 
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τριῶν ἡγεμόνες τῶν ᾿Ισραηλιτῶν τιρὸς αὐτο" ἔφασαν τῆς μὲν oi- 
χοδομίας αὐτοῖς ἀδύνατον εἶναι χοινωνεῖν, αὐτῶν :τροσταχϑέντων 
χατασχευάσαι τὸν ναὸν τιρότερον μὲν ὑτιὸ Κύρου νῦν δὲ ὑπὸ 4a- 
ρείου" πιροσχυνεῖν δὲ αὐτοῖς ἐφιέναι xal τοῦτο μόνον εἶναι κοινόν, 

5 εἰ βούλονται, πρὸς αὐτοὺς xal πᾶσιν ἀνθρώτιοις ἀφιχνουμένοις 
εἰς τὸ ἱερὸν σέβειν τὸν ϑεόν. 

4. Ταῦτ᾽ ἀχούσαντες οἱ Χουϑαῖοι, τὴν γὰρ προσηγορίαν οἱ 
Σαμαρεῖται ταύτην ἔχουσιν, ἠγανάχτησαν χαὶ πείϑουσιν τὰ ἐν Συ- 
ρίᾳ ἔϑνη τῶν σατρα τῶν δεηϑῆναι τὸν αὐτὸν τρότιον, ὅνττερ ixi 

10 Κύρου πρότερον εἶτ᾽ ἐπὶ Καμβύσου μετ᾽ αὐτόν, ἐπισχεῖν τὴν τοῦ 
 yaoU χατασχευὴν xal σπουδάζουσιν ττερὶ αὐτὸν τοῖς Ιουδαίοις ἀνα- 
βολὴν χαὶ τριβὴν πραγματεύσασθαι. χατὰ δὲ τὸν χαιρὸν τοῦτον 
ἀναβάντων εἰς “Ιεροσόλυμα Σισίνου τοῦ τῆς Συρίας χαὶ Φοινίχης 
ἐπάρχου xai Σαρωβαζάνου μετὰ χαΐί τινων ἑτέρων xol τοὺς vwy&E- 
μόνας τῶν Ιουδαίων ἐρομένων, τίνος αὐτοῖς συγχωρήσαντος οὕτως 

 οἰχοδομοῦσιν τὸν ναόν, ὡς φρούριον μᾶλλον αὐτὸν εἶναι ἢ ἱερόν, 
— χαὶ τί δήποτε τὰς στοὰς χαὶ τὰ τείχη περιβεβλήκασιν τῇ τιόλει 

1 σφόδρα ὀχυρά. Ζοροβάβηλος χαὶ ὃ ἀρχιερεὺς Ἰησοῦς δούλους μὲν 

αὐτοὺς ἔφασαν εἶναι τοῦ μεγίστου ϑεοῦ, τὸν δὲ ναὸν τοῦτον αὐτῷ 
᾿χατασχευασϑέντα ὑπὸ βασιλέως αὐτῶν εὐδαίμονος xai πιάντας vzteg- 
βάλλοντος ἀρετῇ ττολὺν διαμεῖναι χρόνον. ἐπεὶ δὲ τῶν πατέρων 
ἀσεβησάντων εἰς τὸν ϑεὸν Ναβουχοδονόσορος ὃ Βαβυλωνίων καὶ 
Χαλδαίων βασιλεὺς ἑλὼν τὴν πόλιν χατὰ χράτος αὐτήν τε χαϑεῖλεν 

᾿χαὶ τὸν ναὸν συλήσας ἐνέπρησεν zai τὸν λαὸν μετῴκισεν αἰχμάλω- 

| τὸν μεταγαγὼν εἰς Βαβυλῶνα, Κῦρος ὃ μετ᾽ αὐτὸν τῆς Βαβυλωνίας 

$ 89 — 1. Esra VI 3. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 314. 
1 οἰκοδομῆσ E 2. αὐτοὺσ FLAVWE 4 "δ᾽ Α τούτω P! τούτου WE 

— χοινόν] κοινωνοὺσ P?WE 5 Ἐβούλοιντο W αὑτοῦσ P? 7 ταῦτα 
-FLAVWE $ *oaguapíitac P *éy| ἐν τῇ W 9 Ἐτὸν σατράπην W 
*oneo L 10 εἶτα WE χαμβύσσου E ἐπέχειν L 11 αὐτὸν] αὐτὴν 

FLAVW 13 σισίννου PLWE σισσίνου F δ, 7 αν A. sisinnius (nomin.) Lat 

14 σαραβαζάνου AV σαραβασάνου L σαφοβαξάνου WE sarobazanes Lat 
15 Ἑἐρωμένων P *ovtoc om. W 16 αὐτὸν μᾶλλον εἶναι tr. FL. αὐτὸν 

εἶναι μᾶλλον tr. AVWE 11 Ἐτὴν πόλιν V 18 Ἐζοροβάβελοσ FV 
19 Ἐξφασαν, « (post φ) i.ras. F 20 πάντας utrum «c ex eg, àn ε΄ ex «o 
correctum, incertum P ὑπερβαλόντοσ V 21 ante χρόνον paene deletum 
P 22 εἰς] ἱ. τᾶ8. ἃ πρὸσ L ναβουχαδανάσσαροσ PW ναβουχαδανάσαροσ A! 
0] ὃ τῶν F 24 συλλήσασ A! μετώχισεν, ὦ 1. ras. m. 2 P μετώκησεν L'A! 
20 "τῆσ βαβυλωνίων καὶ περσίδων F 
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xci Περσίδος βασιλεὺς ἔγραψεν οἰχοδομῆσαι τὸν ναόν. xal πάνϑ᾽ 
ὅσα μετήγαγεν ἐξ αὐτοῦ Ναβουχοδονόσορος ἀναϑήματα χαὶ σχεύη 
Ζοροβαβήλῳ παραδοὺς καὶ Π]ιϑριδάτῃ τῷ γαϊζοφύλακι προσέταξεν 
χομίσαι εἰς Ιεροσόλυμα xoi πάλιν εἰς τὸν ἴδιον ἀποχατασταϑῆναι 
γαὸν οἰχοδομηϑέντα. τοῦτο γὰρ ἐπέστειλεν ἐν τάχει γενέσϑαι Σα- 
βάσηρον χελεύσας ἀναβάντα εἰς Ἱεροσόλυμα τῆς οἰχοδομίας τοῦ 
γαοῦ ποιήσασϑαι ττιρόνοιαν. ὃς μετὰ τὸ λαβεῖν zagà Κύρου γράμ- 
ματα, παραγενόμενος εὐθὺς τοὺς ϑεμελίους χατεβάλετο, xai ἐξ 
ἐχείνου τοῦ χρόνου χατασχευαζόμενος μέχρι xal τοῦ δεῦρο διὰ τὴν 
τῶν ἐχϑρῶν καχοήϑειάν ἐστιν ἀτελής. εἰ τοίνυν βούλεσϑε καὶ δοχε- 
μάζετε, γράψατε ταῦτα Δαρείῳ, org ἐπεισκεψάμενος τὰ τῶν βασι- 
λέων ὑπομνήματα εὕρῃ μηδὲν ἡμᾶς ὧν λέγομεν καταψευσαμένους." 

5. Ταῦτ᾽ εἰπόντων τοῦ τὲ Ζοροβαβήλου καὶ τοῦ ἀρχιερέως ὃ 
Σισίννης xoi οἱ σὺν αὐτῷ τὴν μὲν οἰκοδομίαν ἐτεισχεῖν οὐ διέγνωσαν 
ἕως ἂν ταῦτα δηλωϑῇ “Ιαρείῳ, παραχρῆμα δ᾽ αὐτῷ περὶ τούτων 
ἔγραψαν. τῶν δὲ Ἰουδαίων κατετιτηχότων xal δεδιότων μὴ μετα- 
δόξῃ τῷ βασιλεῖ “τερὶ τῆς τῶν Ἱεροσολύμων xal τοῦ ναοῦ χατα- 
σχευῆς, ὄντες κατὰ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον δύο προφῆται πταρ᾽ αὐτοῖς 
᾿γγαῖος xal Ζαχαρίας ϑαρρεῖν αὐτοὺς πταρώρμων xai μηδὲν ἐκ 
τῶν Περσῶν ὑφορᾶσϑαι δύσκολον. ὡς τοῦ ϑεοῦ ταῦτα προλέγον- 

$ 92 — 1. Esra VI 16. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 314. 
1 βασιλεύσασ WE οἰχοδομηϑῆναι FLAVWE ut — reaedificaretur Lat 

τὸν ναὸν] τὸ ἱερόν WE πάντα FLAVW 2 μετήγαγεν] μετήνεγχεν 
FLAVW eztulit Lat ἃ ναβουχαδανάσσαροσ PW ναβουχαδανάσαροσ A! 
3 ζοροβαβήλω, ἡ 1. ras. m. 2 L ζοροβαβέλω ΕἾ 4 xoulaacw A χομίσωσιν 
W καὶ om. AW azoxearacraO5ve] ἀποχαταστῆσαι LAVW restituerent 
Lat 5 Σαβάσηρον!] σαναβάσαρον L σαβανάσαρον AE eti. marg. P ἀβάσσα- 
gov V σαβανάσσαρον W sabassirum Lat ᾿Αβεσσάρῳ supra ὃ 11 θ οἰχοδομῆσ 

€ M , , t , 

E 7 παρὰ] τὰ ὑπὸ LAW 8 χατεβάλλετο LÀ χαταβάλλε V ἐβάλετο W 
ἐβάλλετο E. 9 xal. om. E 40 *zaxondu P! 11 *ózoo, πωσ i. ras. 
m.2P Ἐβασιλέων, v ex σ corr. L 12 χατεψευσμένουσ WE 13 ταῦτα 

FAVWE ταῦ L δτε om. PFV *CopogagéAov FV 14 Ἐσισσίνησ F 
σισίνησ A'V sisinnius Lat *oi] ὁ P! litterae *7v μὲν oli. ras. minore 
m.2P *uzv om. FL οἰχοδομὴν AE *oy om. Lat 15 “αρείῳ)] τῷ 

βασιλεῖ δαρείω Α βασιλεῖ δαρείω W regi dario Lat δὲ WE — 16 ἐτῶν δὲ — 
μὴ μετα om. L Ἐχατε---πτηχότων, τε scripsit m. 2  χαταπεπτηχότων 
FV “μεταδόξῃ) δόξει, £i. ras. m. 2 L 17 "τῶν Ἱεροσολύμων xc) om. Lat 

τοῦ] τῆσ τοῦ P'FLAVWE 18 "ὄντες ὄντεσ δὲ L* παρ᾽ αὐτοῖσ, 
σ 884. τω. 21, 19 "παρώρμουν (o ex ὁ corr. L) PL' etex corr. F 20 προλέ- 
γοντοςὶ προλέγοντοσ αὐτοῖσ (οσ αὐτοῖσ i. ras. minore m. 2 P) PLAVW 
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τος. πιστεύοντες δὲ τοῖς προφήταις ἐντεταμένως εἴχοντο τῆς oi- 

χοδομίας μηδεμίαν ἡμέραν ἀνιέμενοι. 
6. “αρεῖος δὲ τῶν Σαμαρειτῶν αὐτῷ γραψάντων xci xatnyo- 

ρούντων διὰ τῆς ἐπιστολῆς τῶν Ιουδαίων, ὡς τήν vt τιόλιν Oyv- 
E ^ ^ , , - » - , 

5 ροῦσι xal τὸν ναὸν φρουρίῳ τιροσεοιχότα μᾶλλον T) ἱερῷ χατασχευά- 

ζουσιν, λεγόντων δὲ μὴ συνοίσειν αὐτῷ τὰ γινόμενα xci σιροσέτι 
τὰς ἐπιστολὰς ἐπιδειχνύντων τὰς Καμβύσου, δι᾿ ὧν ἐχώλυσεν ἐχεῖ- 
vog οἰχοδομεῖν τὸν ναόν, μαϑὼν τταρ᾿ αὐτῶν ovx ἀσφαλῆ τοῖς τιράγ- 
μασιν αὐτοῦ τὴν τῶν Ἱεροσολύμων ἀποχατάστασιν ἔσεσϑαι, ἐπεὶ 
xal τὰ παρὰ τοῦ Σισίννου xci τῶν σὺν αὐτῷ χομισϑέντα ἀνέγνω 
γράμματα, τιροσέταξεν ἐν τοῖς βασιλιχοῖς ὑπομνήμασιν ζητηϑῆγαι 
τὰ σπιερὶ τούτων. καὶ εὑρέϑη ἐν Ἐχβατάνοις τῇ βάρει τῇ ἐν Πηδίᾳ 
βιβλίον, ἐν ᾧ τάδε ἣν ἀναγεγραμμένα" ,,ἐν τῷ πρώτῳ τῆς βασι- 
λείας ἔτει Κῦρος ὃ βασιλεὺς ἐχέλευσεν τὸν ναὸν οἰχοδομηϑῆναι 
τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις xci τὸ ϑυσιαστήριον, ὕψος μὲν ττηχῶν ἑξή- 
χοντα εὖρος δὲ τῶν αὐτῶν, διὰ δόμων λιϑίνων βία τε ξεστῶν τριῶν 
xal ξυλίνου δόμου ἑνὸς ἐγχωρίου. xol τὴν εἰς ταῦτα δατιάνην ἐχ 
τῶν τοῦ βασιλέως γίνεσθαι διετάξατο, xol τὰ σχεύη, ἃ συλήσας 

Ναβουχοδονόσορος εἰς Βαβυλῶνα ἐχόμισεν, ἀποδοϑῆναι τοῖς Ἵερο- 
σολυμίταις, τὴν δὲ ἐπιμέλειαν τούτων εἶναι ᾿Αναβασσάρου τοῦ 
émagyov xol τῆς Συρίας ve καὶ Φοινίχης ἡγεμόνος καὶ τῶν ἑταίρων 
αὐτοῦ, ὅπως αὐτοὶ μὲν ἀφέξονται τοῦ τόπου, τοῖς δὲ δούλοις τοῦ 

8. 98 — 1. Esra VI 22; 2. Esra VI 1. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 314. 

2 ἀνιεμένοι, vie i. ras. m. 2 P ἐνιέμενοι W — 3 ἘΣαμαρειτῶν om. P1F 
*avrQ] ταῦτα L — *xol om. V 6 δὲ] om. W τὲ Ε 1 ἐπιδειχνυόντων WE 

τὰς] vov VE 10 τὰ om. L παρὰ τοῦ, ρὰ ci.ras. m. 2 P παρ᾽ αὐτοῦ LA 
σισίνου A!V σισσίνου F. sisinnio Lat — x«i τῶν σὺν αὐτῷ! t& L.—— κομισϑέν- 
των W 12 τὰ] codd. Zon, om. E *rovtov] αὐτῶν L τούτου Zon 
* ebo£9o ἐν] εὑρεϑεῖεν F * Myóle] μηδεία (εἰ i. ras. A) FLA, i. marg. yo 
ἐν μηδεία τῆ πόλει ἃ 13 *Zv om. LAZon. ἐν τῷ om. W et relicto 
spatio uacuo E 14 *zóv — 15 Ἱεροσολύμοις] οἰχοδομηϑῆναι τὸν ἐν ἵερο- 
σολύμοισ ναὸν ἃ 15 ἐξήχοντα, $i. ras. maiore m. 2 P 16 διὰ — 
τριῶν] ex tribus parietibus lapideis lapide polito Lat δώμων EF βία τε 
ξεστῶν] διά τε ξεστῶν FLAV ἀξέστων W εὐξεστῶν ed. pr., cf. $ 13 18 *yz- 
νέσϑαι À Ἐχαὶ] προσέταξε δὲ καὶ LAV —— συλήσας] ἐσύλησε αὶ 19 vagov- 
χαδανάσσαροσ PW ναβουχοδονόσοροσ ex ναβουχαδαγασαροσ corr. A εἰς] 
καὶ sig A 20 ᾿ἀναβασσάρου] P! et ex corr. F ἀναβασάρου F! σαβανασσάρου 
P*W σαναβασσάρου LA ἀβασσάρου V σαβανασάρου E sabassaro Lat 21 χαὶ 
om. AW τῆς] vov V ed. pr., om. W ἡγεμόνων F magistratibus Lat 
*értgov FW 22 ἀφέξωνται FLA! VWE ἀφέξοιντο ex corr. A 
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oae ) , , 2 - , - 

ϑεοῦ Ιουδαίοις τε «ci ἡγεμόσιν αὐτῶν ἐπιτρέψουσιν οἰχοδομηϑῆναι 
τὸν vaOy. xal συλλαβέσϑαι δὲ πρὸς τὸ ἔργον διετάξατο, χὰχ τοῦ" 
φόρου τοῦ τῆς χώρας ἧς ἐπετροπεύοντο τελεῖν τοῖς Ιουδαίοις εἰς ϑυ- 
σίας λόγον ταύρους χαὶ κριοὺς χαὶ ἄρνας χαὶ ἐρέφους χαὶ σεμέδαλεν 
xal ἔλαιον χαὶ οἶνον xci τάλλα, ὅσα ἂν οἱ ἱερεῖς ὑπαγορεύσωσιν, 
εὔχωνται δὲ ὑττὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ βασιλέως xal Περσῶν. τοὺς 
δὲ παραβάντας τι τῶν ἐπεσταλμένων συλληφϑέντας ἐχέλευσεν &va- 
σταυρωϑῆναι xal τὴν οὐσίαν αὐτῶν εἰς τὴν βασιλικὴν καταταγῆναι 
χτῆσιν. χαὶ χκατηύξατο πρὸς τούτοις τῷ ϑεῷ, ὅτεως εἴ τις ἐπιχει- 

ρήσειε διακωλῦσαι τὴν οἰχοδομίαν τοῦ ναοῦ, βαλὼν αὐτὸν ὃ ϑεὸς 

ἐπίσχῃ τῆς ἀδιχίας."“ 
7. ΤἸαῦϑ᾽ εὑρὼν ἐν τοῖς ὑττομνήμασιν τοῖς Κύρου “΄αρεῖος 

ἀντιγράφει τῷ Σισίννῃ καὶ τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ τάδε λέγων" «(βασι- 
λεὺς Δαρεῖος Σισίννῃ τῷ ἐπάρχῳ χαὶ Σαραβαζάνῃ xal τοῖς ἕταί- 
ροις αὐτῶν χαίρειν. τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ὑμῖν ἧς ἐν τοῖς 
ὑπομνήμασιν εὗρον τοῖς Κύρου ἀτιέσταλχα καὶ βούλομαι γίνεσθαι 
πάντα, χαϑὼς ἐν αὐτῇ περιέχει. ἔρρωσϑε.“ μαϑόντες οὖν ἐχ τῆς 
ἐπιστολῆς ὃ Σισίννης xol οἱ σὺν αὐτῷ τὴν τοῦ βασιλέως τεροαίρε- 
σιν ταύτῃ τὰ λοιπτὰ ἀχόλουθα ποιεῖν διέγνωσαν. ἐπεστάτουν οὖν 
τῶν ἱερῶν ἔργων συλλαμβανόμενοι τοῖς τιρεσβυτέροις τῶν Ἰουδαίων 
χαὶ τῶν γερόντων ἄρχουσιν. χαὶ ἠνύετο χατὰ πολλὴν σπουδὴν ἡ 

$ 101 — 1. Esra VII 26. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 315. 

1 τε om. FLAVW ἐπιτρέψωσιν P?L'AVWE οἰχοδομῆσαι WE 
2 Ἐσυ-λαβέσϑαι (eras. à) L.— *zdx] χαὶ Ρ' 8 rov om. FLAVWE  *7o, 5j 
Iram 2 P ἐπετρόπευον τὸ P ἐπετρόπευον AWE 4 Ἐσεμίδαλην P 
5 *r& ἄλλα ῬΑ οἱ οι. ΕἾ ὑπαγορεύωσι FWE — 6 εὔχονται Ε τῆς om. A 

τῶν βασιλέων PF 1 ἀπεσταλμένων F 9 χατεύξατο W — 10 διακωλύσειν 
W οἰχοδομὴν A 11 ἐπισχεῖν F ἐπίσχῃ! om. P! post ἀδικέας suppl. P* 
12 ταῦτ᾽ P ταῦτα WE. *sevgov ex δρῶν corr. m. 2L τοῖς] τοῦ PFLVWE 

13 Ἐσισσίνη F σισίνη A! sisinnio Lat — xci — 14 Σισίννῃ om. W — étégow- 
F  *cdós] ταῦτα Δ 14 σισσίνη F. sisinnio Lat τῷ] χαὶ τῶ P! ἐπάρχῳ] 
Hudson ἱππάρχη PFAVW Lat ὑπάρχη L σαραβαρζάνη V sarabazeno Lat 

ἑτέροισ FW 15 τὸ ἀντίγρ. — τὸ ἀπέσταλκα) exemplar epistolae quam in 
monimenlis inuenimus transmisi Lat ὑμῖν (ex ἡμῖν corr. ΕἾ τῆσ ἐπιστολὴσ 
tr. FLAVE ὑμῶν τῆσ ἐπιστολῆσ W ὑμῖν ἧς] ὑμῶν ---, ὧν ex iv corr. P 
ἧς om. FLVWE 16 εὑρὼν P?FLVWE toic] τοῦ PE * γενέσϑαι W. 

*evro V l7 *ua9ovreg A 18 τοῦ βασιλέωσ τὴν προαίρεσιν ὃ σισίννησ -. 
(τὴν τοῦ βασιλέωσ προαίρεσιν σισίννησ E) x«l οἱ σὺν αὐτῶ tr. WE "σισσί- 
νησ F σισίνησ A! sisinnius Lat — 19 τὸ λοιπὸν ἀκολούϑωσ W 20 τοῖς — 21 
ἄρχουσιν) seniores et magistratus iudaeorum Lat 21 ἄρχουσι FW σὺν voio - 
ἄρχουσι L τῶν ἐν toic ἄρχουσι, litt. τῶν ἐν τοῖσ ἄρχου angustius scripta i. ras. 
m.2  τοῖσ ἄρχουσι V ἤνυστο P 
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χατασχευὴ τοῦ ναοῦ τιροφητευόντων dyyaíov xal Ζαχαρίου χατὰ 
κερόσταγμα τοῦ ϑεοῦ xal μετὰ βουλήσεως Κύρου τε xal Jdaptiov 
voy βασιλέων, ὠχοδομήϑη δὲ ἐν ἔτεσιν ἑγιτά. τοῦ δ᾽ ἐνάτου τῆς 
“Ἰαρείου βασιλείας ἔτους εἰχάδι xal τρίτῃ μηνὸς δωδεχάτου, ὃς 
χαλεῖται ztaQa μὲν ἡμῖν 240a τεαρὰ δὲ Π]αχεδόσιν «Τύστρος, τεροσ- 
φέρουσιν ϑυσίας οἵ ve ἱερεῖς καὶ ^devivat xal τὸ ἄλλο τῶν ἸΙσραη- 
λιτῶν τιλῆϑος ἀνανεωτιχὰς τῶν τιρότερον ἀγαϑῶν μετὰ τὴν αἰχμα- 
λωσίαν τοῦ τὸ ἱερὸν ἀναχαινισϑὲν ἀπειληφέναι ταύρους ἱχατὸν 
χριοὺς διαχοσίους ἄρνας τετραχοσίους χιμάρους δώδεχα χατὰ φυλήν, 

τοσαῦται γάρ εἶσιν αἱ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν φυλαί, ὑτεὲρ ὧν ἥμαρτεν 
ἑχάστη. ἔστησάν τε χατὰ τοὺς Movoéog νόμους οἵ ve ἱερεῖς xal 
οἵ Αευῖται ϑυρωροὺς ἐφ᾽ ἑχάστου τευλῶνος" ὠχοδομήχεσαν γὰρ οἱ 
Ἰουδαῖοι xai τὰς ἐν χύχλῳ τοῦ ναοῦ στοὰς τοῦ ἔνδοϑεν ἱεροῦ. 

8, Ἐνστάσης δὲ τῆς τῶν ἀζύμων ἑορτῆς μηνὶ τῷ πρώτῳ, χατὰ 
j μὲν Maxsüóvag Ξανϑιχῷ λεγομένῳ χατὰ δὲ ἡμᾶς Νισάν, συνερρύη 
πᾶς ὃ λαὺς ix τῶν χωμῶν εἰς τὴν πόλιν, καὶ τὴν ἑορτὴν ἤγαγον 
ἁγνεύοντες μετὰ γυναιχῶν χαὶ τέχνων τῷ ττατρίῳ νόμῳ, χαὶ τὴν 

πάσχα περοσαγορευομένην ϑυσίαν τῇ τετράδι χαὶ δεχάτῃ τοῦ αὐτοῦ 
μηνὸς ἐπιτελέσαντες χατευωχήϑησαν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ μηδεμιᾶς 
φειδόμενοι πολυτελδίας, ἀλλὰ xal τὰς δλοχαυτώσεις ἐπιιφέροντες 

τῷ ϑεῷ xoi χαριστηρίους ϑυσίας ἱερουργοῦντες ἀνθ᾽ ὧν αὐτοὺς 
— moSoiv τὸ ϑεῖον πάλιν εἰς τὴν πάτριον γῆν xci τοὺς ἐν αὐτῇ 

$ 106 — 1. Esra VII 2; 2. Esra VI 14. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 315. 
2 Ἐπρόσταγμα) τὰ προστάγματα ῬΕῪ mandata Lat Κύρου] τῆσ χύρου 

FLAVW 3 δὲ] δ᾽ ΕὟ, οῃ. WE δὲ WE ἐνάτου etc.] hunc locum adhibet 
. Eusebius dem. euang. VIII 2, 65 (p. 392d) ἐννάτου PFL'VE 4 Ἐβασιλείασ 

δαρείου tr. A δωδεχάτου] WE ἑνδεχάτου PEFA ἑνδεχάτη 1, ἐνδεχκάτου V 
— undecimi (XII mi cod. Wiz.) Lat, cf. VIII 327 5 ἔπαρ᾿ ἡμῖν uiv V 

*'Aó«o) i. marg. uero L o ἘἜτε] c P! *ot λευϊται V ἄλλο τῶν] τῶν 
| ἄλλων E 71 "ἀνανεωτιχὰς -- 8 ἀπειληφέναι! post. captiuitatem pro renoua- 

- tione ueterum bonorum et dedicatione templi Lat πρότερον] P'W προτέρων 
T P?FLAVE 8 τοῦ] καὶ τοῦ (τὸ L? LAVWE ταύρων (ων ex ovo COIT. 

man. 2 P) PWE o V 9 χριῶν P?WE διακοσίων ΝΕ 5 V 
|. ἀρνῶν PFWE τετρακοσίων P*W τριακοσίων E i' V χιμάρρουσ L χει- 

μάρρων P χιμάρων FWE ip' LV 11 ἔστησαν] ἀνέστησαν FLAVWE 
ordinauerunt Lat μωῦσέοσ FV μωσέωσ E ἔτε] τ P! 12 ot om. FLAVE 

Ἐρίχοδομήκεσαν FA 13 *Zvóo W 14 τῷ om. W — 15 νισᾶν W 
17 ἀγνεύσαντεσ WE πατρώω FLAV 18 τετράδι] τετάρτη (dor 1. ras. 
m.2P) PWE  *zal δεκάτῃ om. W 19 Ἐχατευωχίϑησαν L' — 21 tegovo- 
γοῦντες] ἐπιτελοῦντεσ V 22 ποϑοῦν)] ποθϑοῦντασ L?, om. AWLat αὐτοὺς 

τὸ ϑεῖον ποϑοῦντας πάλαι Holwerda 
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vóuovg ἤγαγεν xal τὴν τοῦ Περσῶν βασιλέως διάνοιαν εὐμενῆ xaré- 
στησεν αὐτοῖς. xal oi μὲν ὑπὲρ τούτων ἐπειδαψιλευόμενοι ταῖς 
ϑυσίαις xal τῇ τιερὶ τὸν ϑεὸν φιλοτιμίᾳ κατῴκησαν ἐν τοῖς Tego- 
σολύμοις χτολιτείᾳ χρώμενοι ἀριστοχρατικῇ μετὰ ὀλιγαρχίας" οἱ γὰρ 
ἀρχιερεῖς προεστήκεσαν τῶν πραγμάτων ἄχρι οὗ τοὺς ᾿σαμωναίου 
συνέβη βασιλεύειν ἐχγόνους. τιρὸ μὲν γὰρ τῆς αἰχμαλωσίας καὶ 

τῆς ἀναστάσεως ἐβασιλεύοντο ἀπὸ Σαούλου ττρῶτον ἀρξάμενοι xai 
Δαυίδου imi ἔτη πτενταχόσια τριαχονταδύο μῆνας ἕξ ἡμέρας δέχα, 
πρὸ δὲ τῶν βασιλέων τούτων ἄρχοντες αὐτοὺς διεῖττον οἱ τεροσ- 
αγορευόμενοι χριταὶ xal μόναρχοι, χαὶ τοῦτον ττολιτευόμενοι τὸν 
τρότιον ἔτεσιν τυλέον ἢ “τενταχοσίοις διήγαγον μετὰ Πωυσὴῆν ἀττο- 
ϑανόντα xal Ἰησοῦν τὸν στρατηγόν. xal τὰ μὲν περὶ τῶν ἀνασω- 
ϑέντων ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας Ἰουδαίων ἐν τοῖς Κύρου xal «“αρείου 
χρόνοις ἐν τούτοις ὑτπτῆρχεν. 

9. Οἱ δὲ Σαμαρεῖς ἀπεχϑῶς πρὸς αὐτοὺς καὶ βασχάνως δια- 

χείμενοι ττολλὰ χαχὰ τοὺς Ιουδαίους εἰργάσαντο χελούτῳ τὲ 7UE7UOL- 
ϑότες χαὶ συγγένειαν προσποιούμενοι τὴν Περσῶν, ἐπεειδήστερ ἐκεῖ- 

ϑὲεν ἦσαν. ὅσα τε γὰρ ἐχελεύσϑησαν ἐκ τῶν φόρων ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
εἰς τὰς ϑυσίας τελεῖν τοῖς Ἰουδαίοις τιαρέχειν οὐχ ἤϑελον τούς τὲ 

ἐχιάρχους σπουδάζοντας αὐτοῖς πρὸς τοῦτο καὶ συνεργοῦντας εἶχον, 
ἄλλα τὲ ὅσα βλάπτειν ἢ δι ἑαυτῶν ἢ δι ἑτέρων ἠδύναντο τοὺς 
Ιουδαίους obx ἀττώχνουν. ἔδοξεν οὖν πρεσβευσαμένοις τοῖς Ἱερο- 
σολυμίταις πρὸς τὸν βασιλέα 4ageiov χατηγορῆσαι τῶν Σαμαρει- 

τῶν, xal σπτρεσβεύουσιν Ζοροβάβηλος xci ἄλλοι τῶν ἀρχόντων τέσ- 

PFLAVWELat Zonaras I p. 315. 
1 ἤγαγε, € ex εσ corr. m. 2L 2 ἐπεδαψιλεύοντο LAWELat — 3 £v] 

δ᾽ ἐν LALat δὲ ἐν WE 4 *zoAuí« χρόμενοι 11) *usv' FLV — 5 ἱερεῖσ 
WE ἄχρισ AVWE Ἐρὺ om. L Ἐσσαμωναίου PW et ex corr. A 
6 Ἐβασιλεύσειν AV —— *?yyóvovo FA *yàg om. W — 71 ἀπαναστάσεωσ L 
ἀναβάσεωσο V Ἐἀάπὸ Σαούλου — 8 αυίδου) a saul et dauid qui primi im- 
perium gentis iudaicae susceperunt Lat ἀρξαμένου PWE et ut uid. Lat 
8 *gAB V Ἐτριάχοντα δύο] εἴχοσι δύο Ernesti, cf. X 143 ἘΣΟῪ BE 
χαὶ L *'LV 9 *óuyov V "προσαγορευόμενοι λεγόμενοι ἃ 11 *Zreoi] 
ἐπ᾽ ἔτεσι Zon. πλέον] πλεῖον (ex πλείουσ corr. A) FA πλείοσιν WE ἘΠῚ 
εἰ Ε Ἐπενταχοσίοισ, οἱ ex ov corr. A p V  *ógyov αὶ *uoogv PFLV 
15 Ἐσαμαρεῖται À.— 16 Ἐτοῖσ ἰουδαίοισ L? εἰργάσαντο, εἰ i. ras. m. 2 L 

Ἐτε om. W 20 ἐπάρχους] Hudson ἱππάρχασ (ἱππάρχουσ F) codd. Lat 
: D : 

αὐτοῖς] αὐτοὺσ FLA, om. V πρὸς] εἰσ FV εἶχον] ἐπεῖχεν 1, ἐπεῖχον Y 
εἰσ τοῦτο tiyov W 21 βλάπτειν] βλέπειν Ἐ δι᾽ αὐτῶν ἘΠΙΑΥ͂ ἐδύναντο 
W 22 Ἐϊεροσολυμήταισ P 24 Ἐζοροβάβελοσ FV 
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σαρες. ὡς δὲ τὰ ἐγχλήματα καὶ τὰς αἰτίας, ἃς χατὰ τῶν Σαμαρέων 
ἐπέφερον, ἔγνω παρὰ τῶν τιρέσβεων ὁ βασιλεύς, δοὺς αὐτοῖς χομί- 
Dew. ἐπιστολὴν ττρὸς τοὺς ἐπάρχους τῆς Σαμαρείας χαὶ τὴν βουλὴν 
ἀτιέσεεμιψεν. τὰ δὲ γεγραμμένα ἣν τοιάδε" βασιλεὺς “αρεῖος Ta- 
γανᾷ xal Σαμβᾷ τοῖς ἐπάρχοις χαὶ Σαμαρειτῶν Σαδράχῃ χαὶ Βουή- 
δωνι χαὶ τοῖς λοιποῖς συνδούλοις αὐτῶν τοῖς ἐν Σαμαρείᾳ. Ζορο- 

βάβηλος καὶ Avavíag καὶ Π]Παρδοχαῖος Ιουδαίων τερεσβευταὶ ἠτειῶντο 
ὑμᾶς ὡς ἐνοχλοῦντας αὐτοῖς τιρὸς τὴν οἰχοδομίαν τοῦ ναοῦ χαὶ μὴ 
χορηγοῦντας ἃ προσέταξα ὑμῖν εἰς τὰς ϑυσίας τελεῖν αὐτοῖς ἀνα- 
λώματα. βούλομαι οὖν ὑμᾶς ἀναγνόντας τὴν ἐπιστολὴν χορηγεῖν 
αὐτοῖς ἐχ τοῦ βασιλιχοῦ γαζοφυλαχείου τῶν φόρων τῆς Σαμαρείας 

πάνϑ᾽ ὅσα πρὸς ϑυσίας ἐστὶν αὐτοῖς χρήσιμα. χαϑὼς οἱ ἱερεῖς 

ἀξιοῦσιν, ἵνα μὴ διαλείστωσιν xaO! ἡμέραν ϑύοντες μηδ᾽ ὑπὲρ 
ἐμοῦ καὶ Περσῶν εὐχόμενοι τῷ ϑεῷ.“ καὶ ἡ μὲν ἐπιστολὴ ταῦτα 
JUEQUELy €V. 

V. 1. Δαρείου δὲ τελευτήσαντος παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ὃ 
σταῖς αὐτοῦ Ξέρξης ἐκληρονόμησεν. αὐτοῦ xci τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν 
εὐσέβειάν τε χαὶ τιμήν" ἅπαντα γὰρ ἀκολούϑως τῷ πατρὶ τὰ πρὸς 
τὴν ϑρησχείαν ἐποίησεν χαὶ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους ἔσχεν φιλοτιμό- 
τατα. κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἀρχιερεὺς ἣν Ἰησοῦ σαῖς Ἰωά- 
κειμος ὄνομα. ὑπῆρχεν δὲ καὶ ἐν Βαβυλῶνι δίχαιος ἀνὴρ xci δόξης 
ἀπολαύων ἀγαϑῆς παρὰ τῷ τιλήϑει τερῶτος ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ χαλού- 

$ 119 — cf. 1. Esra VI 28: $ 121 — 1. Esra VIII 1, cf. 2. Esra VII 1. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 316. 
1 αἰτίας om. V litt. *&o χατὰ τῶν σαμα i.ras. m. 2 P *Gc χατὰ) 

ἕχαστοσ F Ἔσαμαρειτῶν À 2. *énégspov, ἐπέ 1. ras. m. 2 P &o ἔφερον F 
Ἐπρέσβεων, tov i. ras. m. 2 P χομίζειν, ou i. ras. m. 2 L 3 ἐπιστολὰσ 
E ἐπιστολὴν χομίζειν tr. V ἐπάρχους] Hudson ἱππάρχασ (ἱππάρχουσ 
LZon.) codd. E Lat 4 T«yavg] τάνα W tanganae Lat 5 X«ufa] σαμ- 
βάβα (βάβα suppl. m. 2, 8 prius i. ras. P) PW σαββᾶ F σαβαᾶ LA σαβα V 

sambalae Lat ἐπάρχοις] Hudson ἱππάρχαισ (ἱππάρχοισ 1, ἱππαρ V) codd. 
ELat σαδαράχη F Bovjóovi βουήλωνι Ἐ βουτήλωνι LAW βοήλωνε V 
βοβήλωνι ed. pr. ueloni Lat 6 "ζοροβάβελοσ FV 10 ἀναγνόντασ ὑμᾶσ 
tr. FAWE Ἐχορηγοῖν V 11 yaGoqvAaxiov PAVW Zon et ex corr. FL 
ζευγηλατείου E Ἐτῶν φόρων] τὸν φόρον F et tributis Lat Ἐφόρων 
τῶν σαμαρείασ (ὧν c i. ras. m. 2 P) PW 12 Ἐδσα πρὸσ i.ras. m. 2 P 
ϑυσίας] v&c ϑυσίασ FLVWE αὐτοῖσ ἐστι tr. FLAWE ἐστὶν om. V 
13 Ἐδιαλίπωσι LV et ex corr. A μηδ᾽ μὴ δὲ FLW χαὶ VE — 16 i. marg. 
εἰ, V Lat 11 Ἐαυτοῦ παῖσ ὃ ir. V τὸν om. FLAVWE 18 τε om. 
W τιμήν] τὴν τιμήν Y 19 Ἐϑρησκείαν] ϑυσίαν Ρ 20 Ἐωάχιμοσ PL ἐωά- 
χειμοσ, εἰ €X corr. Α ioachim Lat 32 ϑεοῦ] λαοῦ FLAVWE populi Lat 
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μενος Ἔζδρας, ὃς τῶν ωυσέως γόμων ἱχανῶς ἔμπειρος ὧν γίνεται 
φίλος τῷ βασιλεῖ Ξέρξῃ. γνοὺς δὲ ἀναβῆναι εἰς τὰ “Ιεροσόλυμα 

χαὶ ἐπαγαγέσϑαι τινὰς τῶν ἐν Βαβυλῶνι τυγχανόντων Ἰουδαίων 

γαρεχάλεσεν τὸν βασιλέα δοῦναι αὐτῷ πρὸς τοὺς σατράτιας τῆς 

Συρίας ἐπιστολήν, ὑφ᾽ ἧς αὐτοῖς γνωρισϑήσεται τίς εἴη. ὃ δὲ 
βασιλεὺς γράφει πρὸς τοὺς σατράττας ἐτειστολὴν τοιάνδε" ,. βασιλεὺς 
βασιλέων Ξέρξης Ἔζδρᾳ ἱερεῖ χαὶ ἀναγνώστῃ τῶν τοῦ ϑεοῦ νόμων 
χαίρειν. τῆς ἐμαυτοῦ φιλανϑρωπίας ἔργον εἶναι νομίσας τὸ τοὺς 
βουλομένους ix τοῦ Ἰουδαίων ἔϑνους xol “ευιτῶν ὄντων ἕν τῇ 

ἡμετέρᾳ βασιλείᾳ συναπαίρειν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, τοῦτο ztgooéra&a, 
xal ὃ βουλόμενος ἀπίτω, χαϑάτιερ ἔδοξέν μοι xci τοῖς ἑπτά μου 
συμβούλοις, ὅττως τὰ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν ἐτεισχέψωνται τῷ νόμῳ 
τοῦ ϑεοῦ ἀχολούϑως καὶ ἀπενέγκωσι δῶρα τῷ Ἰσραηλιτῶν ϑϑ) 

dore ηὐξάμην ἐγώ τε xal οἱ φίλοι" καὶ ἀργύριον xal χρυσίον ὅσον 
ἂν εὑρεϑῇ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Βαβυλωνίων ὠνομασμένον τῷ ϑεῷ 

τοῦτο πᾶν εἰς Ἱεροσόλυμα κομισϑῆναι τῷ ϑεῷ εἰς τὰς ϑυσίας, 

γάντα τε, ὅσα βούλει ἐξ ἀργύρου xol χρυσοῦ χατασχευάσαι, τιοιεῖν 
ἐξέστω σοι μετὰ τῶν ἀδελφῶν. χαὶ τὰ δεδομένα σοι ἱερὰ σχεύη 
ἀναϑήσεις χαὶ ὅσων ἂν ἐπίνοιαν λάβῃς χαὶ ταῦτα προσεξεργάσῃ 

τὴν εἰς αὐτὰ δαυεανην ποιούμενος ἐχ τοῦ βασιλικοῦ γαξοφυλαχείου. 
ἔγραψα δὲ χαὶ τοῖς γαξζοφύλαξιν τῆς Συρίας χαὶ τῆς Φοινίκης, ἵνα 

τῶν ὑπὸ Ἔζδρα τοῦ ἱερέως xal ἀναγνώστου τῶν τοῦ ϑεοῦ νόμων 

8 121 — 1. Esra VIII 3; 2. Esra VII 6. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 316. 
1 ἔσδρασ FLAVW ἔζρασ E esdras Lat semper Ἐτὸν L! μωσέωσ 

PFV μωϊσέοσ E νόμον 1.1} ὃ τὰ om. αὶ' 3 ἐπαγαγέσθαι codd. Zon. 
ἐπαναγαγέσϑαι E 5 *oq ἧς — 6 ἐπιστολὴν om. F ὑφ) LWE ἀφ᾽ 
ΡΑΥ͂ per (quam) Lat 7 ἔσδρα FLAVW ἔζρα E esdrae Lat τῶν τοῦ 

ϑεοῦ νόμων] ϑείου ϑεοῦ νόμου FV ϑείου νόμου 1, τοῦ ϑτ (h. e. ϑεοῦ) νόμου 

post 9 eras. ut uid. o, i. marg. yo τοῦ ϑείου vouov Α τοῦ ϑείου νόμου WE 

legis dei Lat 8. *éuavvov] ἐμῆσ LA 9 ἐχ — ἔϑνους] τῶν ἰουδαίων E — zx] 

τῶν ἐκ LAW τοῦ] τῶν F τοῦ vov V 10 τὰ om. AE 11 Ἐἀάπείτω P 
ἔδοξε FLAVWE et ex corr. P μοι] χἀμοὶ LAWE et mihi Lat 12 τὰ om. 
P!FV τῶ: vouo- L τοῦ νόμου P!F 13 xal ἀπενέγκωσῇ ἀπενέγχωσί τε 
A χαὶ ἀνενέγχωσι coni. 14 εὐξάμην AW — ἄργυροσ καὶ χρυσὸσ ὅσοσ WE 
xs - LH Ω H - , 

15 Ἐ[εὑρεϑῆ, εὖ i. ras. 5 litt. F ὠνομασμένοσ WE 16 τοῦτον πώντα WE 
17 βούλη P 18 δεδομένα) δεόμενά F 19 ἀναϑήσησ P ὅσον L 

20 ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ποιούμενοσ γαζοφυλακίου u i. ras. m. 2 L) tr. FLVW £x 

TOU γαζοφυλακίου ποιούμενοσ τοῦ βασιλικοῦ A ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γαζοφυλαχίου 

ποιούμενοσ E ᾿γαζοφυλακείου, εἰ ex ( corr. Ρ 21 ἔγραψε P γ' αζοφυ- 
λαξι ΒΞ 22 ἔσδρα (ὃ ex χ corr. uid. 1) FLAVW Lat 
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ἐχισταλέντων ἐπιιμεληϑῶσιν. ono δὲ μηδεμίαν ὀργὴν Uc ἐμὲ 
λάβῃ τὸ ϑεῖον ἢ τοὺς ἐμοὺς ἐχγόνους, τιάντ᾽ ἀξιῶ xal μέχρι τοῖ 
γχευροῦ χόύρων ἑχατὸν ἐχιιτελεῖσϑαι τῷ ϑεῷ γατὰ τὸν νόμον. xci 
ὑμῖν δὲ λέγω, ὅττως τοῖς ἱερεῦσιν xcl “Ζευίταις xal ἱεροιμάλταις 
xal ϑυρωροῖς x«i ἱεροδούλοις χαὶ γραμματεῦσιν τοῦ ἱεροῦ μήτε 
φόρους ἐνιιτάξητε μήτε ἄλλο μηδὲν ἐτείβουλον ἢ) φορτιχὸν εἰς av- 
τοὺς γένηται. χαὶ σὺ δέ, "Εζόρα, κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ σοφίαν ἀτιό- 
δειξον χριτάς, ὅτεως διχάσωσιν ἐν Συρίᾳ. καὶ Φοινίχῃ σιάσῃ τοὺς 
ἐπισταμένους σου τὸν νόμον, καὶ τοῖς ἀγνοοῦσιν δὲ πιαρέξεις αὐτὸν 

μαϑεῖν, ἵνα ἄν τις τῶν ὁμοεϑνῶν σου παραβαίνῃ τὸν τοῦ ϑεοῦ 
γόμον 1) τὸν βασιλικόν, ὑτιόσχῃ τιμωρίαν, ὡς οὐ κατ᾽ ἄγνοιαν αὐτὸν 
παραβαίνων, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιστάμενος μὲν τολμηρῶς δὲ “ταραχούων 
x«l καταφρονῶν. χολασϑήσονται δ᾽ ἤτοι ϑανάτῳ ἢ ζημίᾳ χρη- 
ματιχῇ. ἔρρωσο.“ 

2. Jav δὲ Ἔζδρας ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ὑπιερήσϑη xai τῷ 
ϑεῷ τιροσχυγεῖν ἤρξατο, τῆς τοῦ βασιλέως σιρὸς αὐτὸν χρηστότητος 
ἐχεῖνον αἴτιον ὁμολογῶν γεγενῆσθαι, xci διὰ τοῦτο τὴν 7τᾶσαν 
αὐτοῦ χάριν ἔλεγεν εἶναι. ἀναγνοὺς δ᾽ ἐν Βαβυλῶνι τὴν ἐπιστολὴν 
τοῖς αὐτόϑι παροῦσιν Ιουδαίοις. αὐτὴν μὲν κατέσχεν, τὸ δ᾽ ἀντί- 
γραφον αὐτῆς πρὸς ἅπαντας ἔπεμψεν τοὺς ὁμοεϑνεῖς τοὺς xara 

τὴν Πηδίαν ὄντας. μαϑόντες δὲ οὗτοι τὴν παρὰ τοῦ βασιλέως 

55157. — 1. Esra VIII 19; 2. Esra VII 21. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 317 

1 ἐπιμεληϑῶσιν, ὥσιν i.ras. m. 2 P 2 ἐντίμουσ post ἐμοὺς addit P*W 

ἐγγόνουσ FAW πάντα FLAVW ἀξιῶ] ἀξίωσ PF. praecipio Lat ἑἕἑχατὸν 
κόρων tr. LA ὃ. χόρων, ὁ ex corr., i. marg. yo ἐν ἄλλοισ κωρύχων A modios 
Lat ἑχατὸν] ἕχαστον PF ἐπιμελεῖσϑαι PF — 5 ἱεροδούλοισ zal ϑυρωροῖσ tr. 
WE 6 ἐπιτάξητε, ητε i. ras. m. 2 P ἐπιτάξαι ε'ἃὟ 1 ἔσδρα FLAVWLat ἔζρα E 
Ἐκπόδειξον — 10 μαϑεῖν] censores ordina, qui omni syriae et phoenicae tuamque 
legem scientibus iudicent eamque discendam ignorantibus trade Lat 8 δικά- 
ξωσιν (5 i.ras. m. 2 P) PWE πάσῃ! WE πάση--- P πάση καὶ FLAV 
τοὺς ἐπισταμένους] WE τοῖσ ἐπισταμένοισ PFLAV cf. 1. Esra VIII 23 9 δὲ 
om. WE 10 ἵν᾽ FLV ἀν] ἐὰν P?W παραβαίνη, ἡ i. ras. m. 2 P 
11 χατὰ A 13 δὲ FLAVW 14 ἔρρωσσο P ualete Lat 15 ἔσδρασ 
FLAVW ταύτην ἔσδρασ (ἔζρας Zon) tr. AWZon τῶ ϑεῶ καὶ tr. PFV 
10 πρὸσ] σχυνεῖν L βασιλέωσ solito compendio (g«* ) scriptum i. ras. m. 2 
P 17 γενέσϑαι W χαὶ διὰ — sive] ideoque omnes ipsi gratias dicebant 
(dicebat coni.) esse referendas Lat 18 αὐτῶ FLAVW εἶναι] εἰδέναι P'AVW 

δὲ L*AW 19 χατέσχεν] signauit Lat δὲ W — 20 πρὸς &nmavrtac] παρὰ 
(περὲ E) πάντασ FLAVWE Zon Ἐξπεμψεν] ἀπέστειλε. À Ἐδιμοέϑνουσ F 

yo ὁμοέϑνουσ i. marg. Α 21 τὴν om. αὶ "μήδειαν ἃ — 0 V τὴν παρὰ] 
τὰ παρὰ FL, om. AV καὶ τὴν W 
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xai πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσέβειαν xal τερὸς τὸν Ἔζδραν εὔνοιαν ἅπαντες 
μὲν ὑπερηγάπησαν, πολλοὶ δ᾽ αὐτῶν xal τὰς χτήσεις ἀναλαβόντες 
ἤλϑον εἰς Βαβυλῶνα ποϑοῦντες τῆς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καϑόδου. 
ὃ δὲ πᾶς λαὸς vOv ᾿Ισραηλιτῶν χατὰ χώραν ἔμεινεν" διὸ καὶ δύο 
φυλὰς εἶναι συμβέβηκεν ἐπί τε τῆς -dolac καὶ τῆς Εὐρώπης Ῥω- 
μαίοις ὑπαχουνούσας, αἱ δὲ δέχα φυλαὶ πέραν εἰσὶν Εὐφράτου ἕως 
δεῦρο. μυριάδες ἄπειροι xal ἀριϑμῷ γνωσθῆναι μὴ δυνάμεναι. 
πρὸς δὲ Ἔζδραν ἀφιχγοῦνται ἱερέων xal “1ευιτῶν xal ϑυρωρῶν 
χαὶ ἱεροιναλτῶν xci ἱεροδούλων “πολλοὶ τὸν ἀριϑμόν. συναγαγὼν 
δὲ τοὺς ix τῆς αἰχμαλωσίας εἰς τὸ “τέραν τοῦ Εὐφράτου καὶ τρεῖς 
ἐσιιδιατρίψας ἐχεῖ ἡμέρας γηστείαν αὐτοῖς παρήγγειλεν, ὅήεως εὐχὰς 
ποιήσονται τῷ ϑεῷ περὶ τῆς αὐτῶν σωτηρίας xal τοῦ μηδὲν κατὰ 
τὴν δδὸν “ταϑεῖν ἄτοττον ἢ πρὸς τῶν πολεμίων ἤ ij τινος ἄλλου δυσ- 

PvE γεροσπεσόντος αὐτοῖς" φϑάσας γὰρ ὃ Ἔζδρας sizeiv τῷ Ba- 

σιλεῖ, ὅτι διασώσει αὐτοὺς ὃ ϑεός, οὐ χατηξίωσεν ἱππεῖς αὐτὸν 
αἰτῆσαι τοὺς τεροττέμψοντας. “τοιησάμενοι δὲ τὰς εὐχάς. ἄραντες 
a7tÓ τοῦ πον ον δωδεχάτῃ τοῦ πρώτου μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἔτους 
τῆς Ξέρξου βασιλείας πταρεγένοντο εἰς ᾿Ιεροσόλυμα μηνὶ πέμπτῳ 

τοῦ αὐτοῦ ἔτους. xal τταραχρῆμα τοῖς γαζοφύλαξιν ὁ ὁ Ἔζδρας οὖσιν 
ἐχ τοῦ τῶν ἱερέων γένους παρέστησεν τὰ ἱερὰ χρήματα, ἀργυρίου 

τάλαντα ἑξαχόσια πεντήχοντα. σχεύη ἀργυρὰ ταλάντων ἑχατόν. καὶ 
χρίσεα σχεύη ταλάντων εἴχοσι, xal χαλχᾶ σχεύη χρυσοῦ χρείττονα 
σταϑμὸν ἔχοντα ταλάντων δώδεχα" ταῦτα γὰρ ἐδωρήσατο ὃ βασι- 
λεὺς χαὶ οἵ σύμβουλοι αὐτοῦ xal τιάντες oí ἐν Βαβυλῶνι μένοντες 

$ 134 — 1. Esra VIII 27. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 317. 

1 x«l om. πρὸς] τὴν πρὸσ FLAV τὸν om. ΕΞ εὐμένειαν V 
πρὸς] τὴν πρὸσ FAW ἔσδραν FLAVWLat 2. πὙπερήσϑησαν E ὑπερηγάσϑη- 

σαν Lowthius δὲ WE 3 τῆς] τὴν (ἣν ex zo corr. P?, y i. ras. A) PLAVE 
εἰς τὰ om. W τὰ om. E *itgocoAvucv ὁ χαϑόδου] P!*FW et ut uid. A! 

χάϑοδον PILAVE — 5 *vcc om. P 6 ὑπαχονούσας] ὑπηχόουσ LAWE "εἰσὶ 

(εἰσὶν A!) τοῦ εὐφράτου AW 1 "γνωρισϑῆναι A — 8 ἔσδραν FLAVWLat ἔζραν 
E ϑυρουρῶν Ρ' 12 ποιήσωνται F!L*AVWE ἑαυτῶν LA αὑτῶν E 
14 ἔσδρασ FLAVWLat εἰπεῖν] εἶπ- F sint V — 15 οὐ] χαὶ ov V ovx W κατη- 

ξίωσεν) ἔτι ἠξίωσεν W | 16 προπέμψοντασ, ψ i. ras. ἃ προπέμψαντασ FL! 

17 δωδεχάτῃ] τῆ δωδεχάτη E Ἐπρώτου μηνὸς] μηνὸσ τοῦ πρώτου AW — *rob 
m. Ὗ 19 *«r/rov] ἑβδόμου ἔσδρασ FLAVWLat ἔζρασ E 21 *z» V 

Ἐσχεύη ἀργυρᾶ — 22 εἴχοσι i. ras. angustiore m. 2 P Ἐάργυρᾶ — 22 χρύσεα 
σχεύη om. F — *£xaróv] o PV  *zalom. V 22 Ἐείχοσι] x PV — *xalom. V 
23 Ῥσταϑμοῦ V ἔχοντα] ἕλκοντα AWE, om. V Ahabentia Lat τάλαντα E 

Ἐδώδεχα) «B' V 
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Ἰσραηλῖται. παραδοὺς δὲ ταῦτα τοῖς ἱερεῦσιν ὁ Ἔζδρας ἀτιέδωχε 
τῷ ϑεῷ τὰς 0x τῶν ὁλοχαυτώσεων γενομισμένας γίνεσϑαι ϑυσίας, 

ταύρους δώδεχα bzio χοινῆς τοῦ λαοῦ σωτηρίας, χριοὺς ἐνενήχοντα, 
ἄρνας ἑβδομηχονταδύο, ἐρίφους εἰς :ταραίτησιν τῶν ἡμαρτημένων 
δεχαδύο. τοῖς δὲ τοῦ βασιλέως οἰχονόμοις xal τοῖς ἐτιάρχοις τῆς 
χοίλης Συρίας xal Φοινίχης τὰ γράμματα τοῦ βασιλέως ἀτιέδωχεν. 
οἱ δὲ τὸ προσταχϑὲν bm αὐτοῦ ττοιεῖν ἀνάγχην ἔχοντες ἐτίμησάν 
τε τὸ ἔϑνος χαὶ τιρὸς πᾶσαν αὐτῷ χρείαν συνήργησαν. 

3. Ταῦτα μὲν ovv xal αὐτὸς ἐβουλεύσατο Ἔσδρας, τιροεχώρη- 
σεν δ᾽ αὐτῷ χρίναντος αὐτὸν ἄξιον οἶμαι τοῦ ϑεοῦ τῶν βουληϑέν- 
τῶν διὰ χρηστότητα καὶ διχαιοσύνην. χρόνῳ δὲ ὕστερον ττροσελ- 
ϑόντων αὐτῷ τινων χατηγορούντων, ὥς τινὲς τοῦ πιλήϑους xal τῶν 
ἱερέων xol “Τευιτῶν ταραβεβήχασι τὴν πολιτείαν xal λελύχασιν 
τοὺς πατρίους νόμους ἀλλοεϑνεῖς ἠγμένοι γυναῖχας xoci τὸ ἱερατι- 
χὸν γένος συγχεχύχασιν, δεομένων τὲ βοηϑῆσαι τοῖς νόμοις, μὴ 
χοινὴν ii ττάντας ὀργὴν λαβὼν sát αὐτοὺς εἰς συμφορὰς ἐμ- 
βάλῃ, διέρρηξε μὲν εὐθὺς ὑπτὸ λύπης τὴν ἐσθῆτα χαὶ τὴν χεφαλὴν 

ἐστιάρασσεν χαὶ τὰ γένεια ὑβρίζων ini τὴν γῆν τὲ ἑαυτὸν ἔρριψεν 
ἐπὶ τῷ τὴν αἰτίαν ταύτην λαβεῖν τοὺς πρώτους τοῦ λαοῦ. λογι- 
ζόμενος δὲ ὅτι, ἐὰν ἐχβαλεῖν αὐτοὺς τὰς γυναῖχας καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν 

σεροστάξη τέχνα, οὐκ ἀχουσϑήσεται, διέμενεν ἐπὶ τῆς γῆς χείμενος. 

$ 137 — 1. Esra VIII 63; 2. Esra VIII 35. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 318 Exc Peiresc. 

1 ἔσδρασ (ἔσ j.ras. m. 1 P) PFLVW ἔσδιρασ αὶ ἐπέδωχε WE 2 τῷ] 

zal vo LAV — 3 δώδεκα! i8 V XIlI Lat ἐνενήχοντα] q V. 4 ἄρνας] ἄρνασ 
δὲ ΕἸ ἑἑβδομηχονταδύο] οβ΄ V — 5 δεχαδύο] δώδεχα AW (β΄ 8 *ró om. 
F^ 9 καὶ αὐτὸς — 10 δ᾽ αὐτῷ] quemammodum et ipse esdras deliberauerat pro- 
cesserunt Lat Ἔσδρας] ὁ ἔσδρασ F προσεχώρησαν, oc ex o corr. m. 2P προε- 
χώρησε FVW etex corr. LA 10 δὲ AW τῶν om. W 11 χρόνῳ] incip. Exc 
*óà' L Ἐπροελϑόντων P! 12 αὐτῷ] τῶ ἔζρα E τινῶν αὐτῶ tr. AW Exc 
χατηγορούντω»] xcl κατηγορούντων (xci χα m. 2 i. ras. angustius scripta P) 
PLAVWEExc  *rzo) πλήϑους καὶ om.Lat 18 Ἐχαὶ vOv λευιτῶν À — 14 za- 
τρώουσ PFLWEExc — 15 *yévoc] ἔϑνοσ PF συγχεχυχότεσ E συγχεχυχότων 
Exc δεομένων, ovi.ras. m.2PL δεομένοισ FL'W τεῖ δὲ FLVW μὴ — 17 
ἐμβάλῃ] ne communis super omnes ueniens ira calamitatibus iterum eos inuolueret 
Lat 16 λαβὼν] λαβὼν ὃ ϑεὸς Hudson ἐμβάλλη L'! 11 ante Ἐδιέρρηξε quae 
cum audisset add. Lat xal τὴν — 18 ἔρριψεν] et caput barbamque contu- 
meliose dilacerans sese prostrauit in terram Lat καὶ τὴν, t i. ras., ἢ ex ἢ Corr., 

v add. m. 2 P 18 ἐσπάρασσεν] δὲ σπαράσσων FLV ἐσπάραξε Exc zal 
om. AW Exc γένια P. ἐπὶ xol ἐπὶ AW Exc τε om. AWExc ἘἙαύτὸν 
A αὐτὸ Τὸ 20 * V ἐὰν] ἐὰν μὴ ἔχε Ἐἐχβαλλεῖν A ἐχβάλλειν W 
21 διέμεινεν W Exc 
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συνέτρεχον οὖν τιρὸς αὐτὸν oi μέτριοι πάντες χλαίοντες xal αὐτοὶ 

χαὶ τῆς ἐπὶ τῷ γεγενημένῳ λύπης συμμεταλαμβάνοντες. ἀναστὰς 
δὲ ἀπτὸ τῆς γῆς ὃ Ἔσδρας xal τὰς χεῖρας ἀνατείνας εἰς τὸν οὐρανόν, 
αἰσχύνεσθαι μὲν ἔλεγεν αὐτὸν ἀναβλέψαι διὰ τὰ ἡμαρτημένα τῷ 
λαῷ, ὃς τῆς μνήμης ἐξέβαλεν τὰ τοῖς πατράσιν ἡμῶν διὰ τὴν ἀσέ- 
βειαν αὐτῶν συμττεσόντα. παρεχάλει δὲ τὸν ϑεὸν σπέρμα τι xai 
λείψανον ix τῆς τότε συμφορᾶς αὐτῶν xal αἰχμαλωσίας περισώ- 
σαντα xci πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα χαὶ τὴν οἰχείαν γῆν ἀττοχαταστή- 
σαντα [xoi τοὺς Περσῶν βασιλέας ἀναγχάσαντα] λαβεῖν οἶχτον 
αὐτῶν, καὶ συγγνωμονῆσαι τοῖς νῦν ἡμαρτημένοις, ἄξια μὲν ϑανά- 
τοῦ τιεπιοιηχόσιν, ὃν δὲ ἐπὶ τῇ τοῦ ϑεοῦ χρηστότητι χαὶ τοὺς τοιού- 
τους ἀφιέναι τῆς κολάσεως. 

4. Καὶ ὃ μὲν ἐπαύσατο τῶν εὐχῶν" ϑρηγούντων δὲ πάντων, 

ὕσοι πιρὸς αὐτὸν σὺν γυναιξὶν xoi τέχνοις συνῆλθον, Ldyowióg τις 

ὀνόματι τιρῶτος τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, προσελϑὼν αὐτοὺς μὲν ἁμαρ- 
τεῖν ἔλεγεν ἀλλοεϑνεῖς ἐνοιχισαμένους γυναῖχας, ἔπειϑε δ᾽ αὐτὸν 
ἐξορχίσαι πιάντας ἐχβαλεῖν αὐτὰς xal τὰ ἐξ αὐτῶν γεγενημένα, 
χολασϑήσεσϑαι δὲ τοὺς οὐχ ὑπαχούσαντας τῷ νόμῳ. πεισϑεὶς οὖν 
τούτοις ὃ ᾿Εἴδρας ἐποίησεν ὀμόσαι τοὺς φυλάρχους τῶν ἱερέων xal 
τῶν “Τευιτῶν καὶ ᾿Ισραηλιτῶν ἀποπέμψασϑαι τὰς γυναῖχας xol τὰ 

τέχνα xarà τὴν ᾿ΑΤΙχονίου συμβουλίαν. λαβὼν δὲ τοὺς ὅρχους εὐϑὺς 

ὥρμησεν ἀτιὸ τοῦ ἱεροῦ εἰς τὸ τεαστοφόριον τὸ Ιωάννου τοῦ Ἐλιασί- 

$ 142 — 1. Esra VIII 69; 2. Esra IX 5. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 318 Exc Peiresc. 

1 οὖν] δὲ AWEExc 2 xc) om. FLAVW Exc τῆς] toic L συμ- 
μεταλαβόντεσ 1, συλλαμβάνοντεσ V 8 Ἐάπὸ 1. τᾶϑ. τι. 2 Ρ ἔζρασ E 
Ἐχαὶ τὰς χεῖρας om. PF 4 αὐτὸν] εἰσ αὐτὸν FLAVW Exc 5 ὃς] óc 

P!:FEW μνήμης! μὲν μνήμησ A μὲν τιμὴσ WExc ἐξέβαλλεν Ῥ ἐξέβαλλε 
L! τοῖς] vgo V 6 αὐτῶν] αὐτῶ V, om. Exc συμπεσόντα, o initiale 
i.ras. P δὲ] μέντοι Exc 7 χαὶ om. F 9 x«l tovc — ἀναγχάσαντα | 

om. PFV οἶκτον, v suppl. L 10 χαὶ om. ALat Exc συγγνωμονῆσαι 
καὶ tr. Bekker *vpy om. W μὲν erasum L 11 πεποιηχόσι Exc 

ὃν] ὃν Ε αὐτὸν L? esse Lat εἶναι ed. pr. δ᾽ AV τοὺς τοιούτους] Exc 
τούτουσ codd. Aos tales Lat 12 ἀφεῖναι FLAVWExc 14 Ἐσυνῆλϑον, ὁ ex 
« corr. ἃ ἀχώνιόσ PVE achanonius Lat Ἰεχονίας Esra — 15 *óvou« Exc 
16 ἐνοιχησαμένουσ P Exc cohabitantes Lat 17 γεγεννημένα L'AVWE 
18 Ἑὑπαχούσοντασ P ὑπαχούσοντασ, o ex « aut ὦ factum in « rursus corr. 
m.2L 19 ἔσδρασ FLAVW Lat Exc 20 τῶν om. AE 21 ἀχωνίου V 
achonii Lat gvuBoviny V λαβὼν] ἀναλαβὼν AWE Exc 22 ὅρμησεν 
1,1 ἀπὸ] ἐκ FLAVW Exc παστοφόριον, ἐ CX ἡ COrT. Α παστοφόρειον 
W παστοφορεῖον Exc habitaculum Lat τὸ] τοῦ F, om. V ἰωάννα W 

ἐλιβασίμου P ἐλασίβου 1, 
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βου xai μηδενὸς ὅλως διὰ τὴν λύτεην γευσάμενος ἐκείνην τὴν ἡμέραν 
διήγαγεν αὐτόϑι. γενομένου δὲ χηρύγματος ὥστε τεάντας τοὺς cu 

τῆς αἰχμαλωσίας συνελϑεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα, ὡς τῶν ἐν δυσὶν ἢ 
τρισὶν ἡμέραις οὐχ ἀτεαντησάντων ἀτεαλλοτριωϑησομένων τοῦ τιλή- 
ϑοὺυς xal τῆς οὐσίας αὐτῶν κατὰ τὴν τῶν πρεσβυτέρων χρίσιν 
ἀφιερωϑησομένης, συνῆλθον £x τῆς ᾿Ιουδαϊχῆς χαὶ Βενιαμίτιδος ἐν 
τρισὶν ἡμέραις εἰχάδι τοῦ ἐνάτου μηνός. ὃς χατὰ μὲν ᾿Εβραίους 

Ξένιος, xarà δὲ Π]αχεδόνας LdzttÀÀaiog χαλεῖται. χαϑισάντων δὲ 

ἐν τῷ ὑτεαίϑρῳ τοῦ ἱεροῦ, “ταρόντων ἅμα xal τῶν τιρεσβυτέρων 
xal ὑχιὸ τοῦ χρύους ἀηδῶς διαχειμένων, ἀναστὰς ᾿Εζδρας ἠτιᾶτο 

ἐχείνους λέγων τταρανομῆσαι γήμαντας οὐχ ἐξ ὁμοφύλων" νῦν μέντοι 
ye τιοιήσειν αὐτοὺς τῷ μὲν ϑεῷ χεχαρισμένα συμφέροντα δὲ αὐτοῖς 
ἀπτοττεμψαμένους τὰς γυναῖχας. οἱ δὲ ποιήσειν μὲν τοῦτο τιάντες 
ἐξεβόησαν, τὸ δὲ στιλῆϑος εἶναι πολύ, xci τὴν ὥραν τοῦ ἔτους χει- 
μέριον, xal τὸ ἔργον οὐ μιᾶς οὐδὲ δευτέρας ἡμέρας ὑτιάρχειν. ἀλλ᾽ 
οἵ τε ἡγεμόνες τούτοις χαὶ oi συνοιχοῦντες ταῖς ἀλλοφύλοις τεαρα- 
γενέσϑωσαν λαβόντες χρόνον xci πιρεσβυτέρους ἐξ οὗ ἂν ϑελήσωσιν 
τόπου τοὺς συνετεισχειμομένους τὸ τῶν γεγαμηχότων τ.λῆϑος.““ xal 
ταῦτα δόξαν αὐτοῖς ἀρξάμενοι τῇ νουμηνίᾳ τοῦ δεχάτου μηνὸς ἀνα- 
ζητεῖν τοὺς συνοιχοῦντας ταῖς ἀλλοεϑνέσιν εὗρον ἕως τῆς τοῦ μηνὸς 

8 148 — 1. Esra IX 3. 

PFLAVWELat Exc Peiresc. 
1 ἐχείνην τὴν ἡμέραν] V. ἐχείνη (ἐν ἐχείνη EExe) τῆ ἡμέρα PFLAWE Exc 
2 διῆγεν Exc *ói] δὲ τοῦ L Ἐχιρύγματοσ Exc ἀπὸ] ἐκ E 

3 Ἐδυσὶ Exc 4 ἀπαντησόντων AE Exc αὐτῶν τε (αὐτῶι τε Exc) ante 

ἀπαλλ. add. E Exc 6 Ἐκφιεροϑησομένουσ Exc éx] οἱ ἐκ AWEExc 
- "Iovóuizzc] ἰούδα φυλῆσ LAWE Exc tribu iuda Lat — 1 Ἐείχάδι — 8 χαλεῖται 

om. Exc ἐννάτου FL!VE $ ἘΞένιος] spatium uacuum 6—7 litt., in quo 

scripsit manus 2 Bots L τεβέϑ W sileos Lat τεβέϑος ed. pr. Χασλεὺς Hudson, 

uid. XII 248 et 319, ubi hic mensis Ἐξελέους uocari uid. ἀπελλεοὸσ P ἀπαλ- 
λαῖοσ E! 9 ὑπαίϑρῳ)] W ὑπέϑρω Exc ὑπερώω PFLAV Lat; uid. Esra IX 6sq. 

παρόντων — πρεσβυτέρων i. marg. suppl. m. 2 L 10 ἔσδρασ FLAVW 
LatExc ἔζρασ E 11 “γήμαντοσ L'! 12 *abvois ex corr. V — 15 ὑπάρχειν 
ἡμέρασ tr. FLAVWE Exc *gAÀ' — 18 πλῆϑος] sed oportere ut. duces. et 
alii qui [non] cum alienigenis habitabant uaoribus tempus acciperent dilationis 
et seniores cohabitantes cum alienigenis multitudinem uisitarent Lat, graeca uix 
sana [16 ἔτεϊ γε Exc τούτοις] om. E τούτουσ Exc τοῖσ E post 
ταῖς 3—4 litt. erasae A παραγινέσϑωσαν EExc 11 oi] ov Dindorf 
ϑελήσουσιν P. ϑελήσωσι FLAE 18 συνεπισχεψομένουσ, o ante μ ex « corr. L 

οὖν ἐπισχεψαμένουσ Ἐ' ἐπισχεψομένουσ E [19 ταῦτα] τοῦτο FLAW cave V 
ἘΔναζητεῖν] ἀναζητοῦντεσ AW Exc 20 ταῖς] τοῖσ E 

Iosephus III. 3 
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34 ANTIQ. IUD. XI 151—156 (V. 4. 5) 

τοῦ ἐχομένου νουμηνίας ποιησάμενοι τὴν ἔρευναν “πτολλοὺς ἔχ v& 
τῶν Ἰησοῦ ἐχγόνων τοῦ ἀρχιερέως xol τῶν ἱερέων xoi τῶν “Τευιτῶν᾽ 
xci τῶν Ἰσραηλιτῶν, od xal τὰς γυναῖχας xol τὰ ἐξ αὐτῶν ysyevm- 
μένα τῆς τῶν νόμων φυλαχῆς ἢ τῶν πρὸς αὐτὰ φίλτρων ποιού- — 
μενοι τελείονα λόγον εὐθὺς ἐξέβαλον xai ϑυσίας ἐξευμενίζοντες τὸν ὅ 
ϑεὸν ἐπτήνεγχαν χριοὺς χαταϑύσαντες αὐτῷ. τὰ δὲ ὀνόματα cic 
λέγειν οὐχ ἔδοξεν ἡμῖν ἀναγχαῖον εἶναι. τὸ uiv οὖν ἁμάρτημα vÓ 
περὶ τοὺς γάμους τῶν προειρημένων οὕτως ἐττανορϑώσας ᾿Ἐζδρας 

ἐχαϑάρισεν τὴν περὶ ταῦτα συνήϑειαν. ὥστ᾽ αὐτὴν τοῦ λοιτεοῦ 

ἅπαντος τοῦ λαοῦ συνεληλυϑότος ἐπ᾽ αὐτήν, ἀνελϑόντες εἰς τὸ ἀνει- 
μένον τοῦ ναοῦ ττρὸς τὴν ττύλην τὴν ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἀττοβλέ- 
σπουσαν ἐδεήϑησαν τοῦ Ἑζδρα τοὺς νόμους αὐτοῖς ἀναγνῶναι τοὺς 
Πωυσέως. ὃ δὲ μέσος τοῦ σελήϑους σταϑεὶς ἀνέγνω xal τοῦτ᾽ 
ἐποίησεν am ἀρχομένης ἡμέρας ἕως μεσημβρίας" οἱ δὲ ἀχούσαντες 
ἀναγινωσχομένων τῶν νόμων δίχαιοι uiv τιρὸς τὸ παρὸν xal τὸ 
μέλλον ἐδιδάσχοντο εἶναι, πεερὶ δὲ τῶν παρῳχημένων ἐδυσφόρουν 
χαὶ μέχρι τοῦ δαχρύειν πιροήχϑησαν ἐνθυμούμενοι πρὸς αὑτούς, 
ὅτι μηδὲν ἂν τῶν τεεπτειραμένων χαχῶν ἔπαϑον, εἰ τὸν νόμον διε- 
φύλαττον. ὃ δὲ Ἔζδρας οὕτως δρῶν αὐτοὺς ἔχοντας ἐχέλευσεν ἀτε- 

ἐέναι ztgóg αὑτοὺς xal μὴ δαχρύειν᾽ εἶναι γὰρ ἑορτὴν καὶ μὴ δεῖν 
ἐν αὐτῇ χλαίειν᾽ οὐ γὰρ ἐξεῖναι" τιρουτρέπεετο δὲ μᾶλλον πρὸς 

μόνιμον εἶναι. 
- ) , * κ ’ ft | 

9. Τῷ δ᾽ ἑβδόμῳ μηνὶ τὴν σχηγνοττηγίαν ἑορτάζοντες xal σχεδὸν — 
J 

ἡ 
| 
la 

151 — 1. Esra IX 17. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 318 Exc Peiresc. 

1 Ἐνουμινίασ Exc 2 Ἰησοῦ] τοῦ ἰησοῦ AW —— ἐγγόνων FAW — xal - 
τῶν ἱερέων) et fratrum eius sacerdotum Lat χαὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ xal τῶν 

ἱερέων Exc ἱερέων καὶ τῶν om. P τῶν (ante “ευιτῶν) om. AVWExc 1 

3 τῶν om. V γεγεννημένα FAWE 4 ποιούμενα Exc 9 Ἐἐξέβαλλον | 
PA!W *9wolev A ἐξευμενίζοντεσ, eo i. ras. P 7 ἁμάρτημα, p eX u 

aut » corr. À 8 ἔσδρασ FLAVWLat Exc 9 ἐχαϑάρευεν W Exc c6 
ταύτην AW Exc. 10 μόνιμον] νόμιμον PW Exc. eivai] fin. Exc 11 *To 
δ᾽ om. L δὲ FAVWE *vjs σχηνοπηγίασ PFV 12 *&zx«vroc] | 
παντὸσ V ix) εἰσ AE ἀνιμένον P. ἀνημένον L! 13 λαοῦ P Li 
πύλιν P 14 ἔσδρα FLAVW Lat ἔζρα E *«vrtovo W ἀναγνῶναῆ — 
ἀναγνωσθῆναι PFLVE rov E 15 Μωυσέως] μωσέωσ FV uovonoc PE 

μωῦσεόσ E mosaicas Lat Movasíove coni τοῦτο FLAVW 16 n&Qyo-- 
μένησ LAVW ἀπερχομένησ F 1? Ἐμὲν)] τε PF 19 «vrovo P αὐτοὺσ F 
ἑαυτοὺσ LAVW 20 πεπειρασμένων PFL supra dictis Lat xaxov L  — 
21 ἔσδρασ FLAVW Lat ἔζρασ E ἀπιέναι] ed. pr. ἀπίναι P. ἀπεῖναι FLAVWE- 

discedere Lat — 22 *«)rovo PFLW 28 προυτρέπετο] E προετρέπετο codd. 



ANTIQ. IUD. XI 156—162 (V. 5. 6) 35 

εὐωχίαν ὁρμήσαντας πτοιεῖν τὰ τερόσφορα τῇ ἑορτῇ wal χεχαρισμένα, 
xci τὴν μετάνοιαν καὶ λύπην τὴν ἐτεὶ τοῖς ἔμτεροσϑεν ἐξημαρτη- 
μένοις ἀσφάλειάν τε ἕξειν χαὶ (υλαχὴν τοῦ μηδὲν ὕμοιον συμ- 

γεεσεῖν. οἱ δὲ ταῦτα ᾿Εζδρα παραινοῦντος ἑορτάζειν ἤρξαντο χαὶ 
5 τοῦτο πιοιοῦντες ἐφ᾽ ἡμέρας ὀχτὼ ἐν ταῖς σχηναῖς ἀνεχώρησαν εἰς 

τὰ οἰχεῖα μετὰ ὕμνων τοῦ ϑεοῦ τῆς ἐπανορϑώσεως τῶν πιερὶ τὸ 

σπολέτευμα τεαρανομηϑέντων ᾿Ἐζδρᾳ χάριν εἰδότες. ᾧ συνέβη μετὰ 
τὴν παρὰ τῷ λαῷ δόξαν γηραιῷ τελευτῆσαι τὸν βίον χαὶ ταφῆναι 
μετὰ στολλῆς φιλοτιμίας ἐν Ἱεροσολύμοις. ὑττὸ δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν 
xci Ἰωαχείμου τοῦ ἀρχιερέως ἀποθανόντος “ταῖς αὐτοῦ Ἐλεάσιβος 
τὴν ἀρχιερωσύνην διεδέξατο. T 

6. TOv δ᾽ αἰχμαλωτισϑένεων τις Ιουδαίων οἰνοχόος τοῦ βασι- 
λέως Ξέρξου Νεεμίας ὄνομα περιπατῶν πιρὸ τῆς μητροπόλεως 
τῶν Περσῶν Σούσων, ξένων τινῶν ἀττὸ μαχρᾶς ὁδοιπορίας εἰς τὴν 

| πόλιν εἰσιόντων ἐπαχούσας ἑβραϊστὶ σπιρὸς ἀλλήλους ὁμιλούντων 
προσελθὼν αὐτοῖς ἐπυνθάνετο, πόϑεν εἶεν “ταραγενόμενοι. ἀτσο- 
χριναμένων δ᾽ ἥκειν ἐχ τῆς Ἰουδαίας, πῶς αὐτῶν ἔχει τὸ τελῆϑος 
xai ἡ μητρόττολις Ιεροσόλυμα, τεάλιν ἤρξατο πυνϑάνεσϑαι. χαχῶς 
δ᾽ ἔχειν εἰπόντων, χαϑηρῆσϑαι γὰρ εἰς ἔδαφος τὰ τείχη xal τὰ 
πέριξ ἔϑνη πολλὰ διατιϑέναι χαχὰ τοὺς Ἰουδαίους, ἡμέρας μὲν 
χατατρεχόντων τὴν χώραν χαὶ διαρτεαζόντων, τῆς δὲ νυχτὸς χαχῶς 
ἀτιεργαζομένων, ὡς πολλοὺς ix τῆς χώρας xal ἐξ αὐτῶν τῶν "Tcoo- 
σολύμων αἰχμαλώτους ἀττῆχϑαι καὶ τὰς ὅδοὺς “ελήρεις εὑρίσχεσϑαι 
xaJ ἡμέραν νεχρῶν, ἐδάχρυσεν ὃ Νεεμίας ἐλεήσας τῆς συμφορᾶς 
τοὺς ὁμοφύλους, xal ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, (ἄχρι τίνος, εἶπεν, 

δ 156 — 1. Esra IX 50; 8 159 — Neemia I 1. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 31$. 
1 ὡρμήσαντασ P καὶ τῆ £ogt tr. AW. 2 tjv om. FLAVW — 3 &oga- 

— λειᾶν τε, litt. λειάν τε i. ras. angustiorem. 2 ἃ τε om. PW — 4 ἔσδρα FLAVW 

Lat ἔζρα E 6 τῶι ϑεῶι ex corr. A τῆσ, v man. al. A 7 παρανομηϑέντων, 
| tQv iras. A ἔσδρα FLAVW Lat ἔζρα E 8 παρὰ τῷ λαφ] apud deum 
| Lat 10 *iocezíuov PLA'W ioachim Lat ἐλιάσιβοσ FLAVWELat 12 δὲ 
»—FLAVWE 18 Ἐνεμίασ F περιπατῶν) PPAVWE περὶ πεσὼν P!FL occur- 
— rens (quibusdam peregrinis) Lat . πρὸ] περὶ], 14 *vrovom. V 15 *éfoai- 
— στὶ (ἡ ex ἡ corr. L) LA 16 *a?roic] otros P 11 δ᾽ ἥχει») ex δίχην 

eorr. m. 2 L ἥκειν, jj 1. ras. maiore A δ᾽ ηχείνων Υ δὲ ἥκειν E Ἐξχειν 
PFL 18 ἤρξαντο W 19 δὲ E Ἐχαϑῃρήσϑαι! βεβλῆσϑαι W γὰρ] 
γὰρ αὐτῶν FLAVWE 20 ἔτοῖσ ἰουδαίοισ 152 21 χαχῶς ἀπεργαζομένων 
€Corrupta puto 22 xal om. F 24 Νεεμίας] νεανίασ (v initiale i. ras. 

m. 2L) LE 
3* 
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36 ANTIQ. IUD. XI 162—167 (v. 6) 

ὦ δέσποτα, περιόψει ταῦτα ττάσχον τὸ ἔϑνος ἡμῶν οὕτως Gorrayua 
103 πάντων xai λάφυρον γενόμενον; διατρίβοντος δ᾽ αὐτοῦ πρὸς vi ὦ 

γούλῃ xai ταῦτα ἀττοδυρομένου προελϑών τις ἤγγειλεν αὐτῷ μέλλειν 
ἤδη κατακλίνεσϑαι τὸν βασιλέα. ὃ δ᾽ εὐθὺς ὡς εἶχεν μηδὲ ἀπο- 
λουσάμενος διαχονήσων ἔσπευσεν τῷ βασιλεῖ τὴν ἐπὶ τοῦ πότου 

164 διαχονίαν. ὡς δὲ μετὰ τὸ δεῖσενον ὃ βασιλεὺς διεχύϑη καὶ ἡδίων 
αὑτοῦ γενόμενος ἀπέβλεψεν εἰς τὸν Νεεμίαν, χατεσχυϑρωτταχότα 

165 ϑεασάμενος, διὰ τί χατηφὴς εἴη ἀνέχρινεν. ὃ δὲ τοῦ ϑεοῦ δεηϑεὶς 
χάριν τινὰ xal τιειϑὼ παρασχεῖν αὐτῷ λέγοντι, «τεῶς, φησίν, ὦ 
δασιλεῦ, δύναμαί σοι μὴ βλέπεσϑαι τοιοῦτος μηδὲ τὴν ψυχὴν ἀλγεῖν, 
ὅπου τῆς πατρίδος μου Ἱεροσολύμων, ἐν ἡ τάφοι xal μνήματα 
ztgoyóvcv τῶν ἐμῶν εἶσιν, ἀχούω βεβλῆσϑαι κατὰ τῆς γῆς τὰ 
τείχη xal τὰς ττύλας ἐμπεπρησμένας αὐτῆς; ἀλλὰ χάρισαί μοι 
πορευϑέντι τὸ τεῖχος ἀνεγεῖραι xci τοῦ ἱεροῦ τὸ λεῖπτον τεροσοι- 

166 χοδομῆσαι.““ ὃ δὲ βασιλεὺς διδόναι τε τὴν δωρεὰν χατένευσεν xoi 
χερὸς τοὺς σατράπας χομίσαι γράμματα, ὕπως τιμῆς τε αὐτὸν 
ἀξιώσωσι xal πᾶσαν παράσχωσιν χορηγίαν εἰς ἅπερ βούλεται. 
οὐἰτέπταυσο δή, φησί, λυπούμενος xol χαίρων ἡμῖν τοῦ λοιποῦ δια- 

167 χόνει.“ ὃ μὲν οὖν Νεεμίας πιροσχυνήσας τῷ ϑεῷ xal τῷ βασιλεῖ 
τῆς ὑποσχέσεως εὐχαριστήσας τὸ κατηφὲς τοῦ προσώπου xal συγ- 
χεχυμένον ἀπτεχάϑηρεν τῇ τειερὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἡδονῇ. καλέσας 
δὲ αὐτὸν τῇ ἐπιούσῃ δίδωσιν αὐτῷ πρὸς ᾿1δδαῖον ἐπιστολὴν xo- 
μίσαι τὸν τῆς Συρίας χαὶ Φοινίχης χαὶ Σαμαρείας ἔπαρχον, ἐν ἡ 
χερί τε τῆς τιμῆς τοῦ Νεεμίου xol χορηγίας τῆς εἰς τὴν οἰχοδο- 
μίαν ἐττεστάλχει. 

ἃ 163 — Neemia II 1. 

PFLAVWELat Zonaras p. 318. 

1 Ἐπεριόψη P ὑπερόψει ΕἾ — 2 γενόμενον) γεγόναμεν PV sumus effecti — 
Lat Ἐδιατρίβοντος δ᾽ διατρίβοντοσ τοίνυν, litt. coc τοίνυν i. ras. angustiore — 

A δὲ Καὶ ὃ Ἐταῦτ᾽ FLV προελϑὸν L' προσελϑὼν L*AE ἢἤγγειλεν 
αὐτῷ] αὐτῶ κατήγγειλε ΒΞ 4 *ujó AW — 5 πότου] τόπου 1, ποτοῦ E 
6 ἡδίον P 7 αὐτοῦ PFV ἑξαυτοῦ LAW * Neeuíev] iuuenem. Lat νεεμίαν 
zal LAW 8 Ἐϑεασάμενος] δὲ ϑεασάμενοσ PF 10 μὴ βλέπεσϑαί σοι tr. 
AWE 12 *z«t& τῆσ γῆσ βεβλῆσϑαι tr. AW τῆς om. Ε 14 Ἐπορευϑέντι 
ἀπελθόντι AW λεῖπον) πλεῖστον PF, i. marg. τὸ πλεῖστον yo Δ partem — 
cadentem Lat [ὃ τε τὴν] τε αὐτῶ τὴν FLVE αὐτῶ τήν τε AW (dare se) ei 
Lat 16 αὐτὸν] αὐτῶν F 17 ἔἘπαρασχῶσιν Ρ Ἐχωρηγίαν 1.) 18 δή] δέ 
LVW τὰ λοιπὰ W 21 τῇ om. W περὶ] παρὰ LAW, om. FV 
22 ᾿Αὅδαῖον] AWE σαλέον P σαλλαῖον F σαλαῖον L σαδαῖον V addeo Lat 
24 τιμῆσ tgo tr. E, "τοῦ Neeulov] fuuenis Lat Ἐχορηγείασ P. tgo χορὴ- 
γίασ AW 25 Ἐἐπεστάλκχει, ἐ ex « corr. A 
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7. Γενόμενος οὖν iv Βαβυλῶνι xci πολλοὺς TOY ὁμοφύλων 
ἐθελοντὶ ἀχολουϑοῦντας αὐτῷ παραλαβὼν ἧχεν εἰς Ἱεροσόλυμα 
γεέμτιτον xal εἰχοστὸν ἔτος ἤδη βασιλεύοντος Ξέρξου, x«i δείξας 
τῷ Sep τὰς ἐπιστολὰς ἀποδίδωσιν τῷ ᾿δδαίῳ xal τοῖς ἄλλοις 
ἐγχειάρχοις, χαὶ συγχαλέσας zt&vra τὸν λαὸν εἰς Ἱεροσόλυμα στὰς ἐν 

μέσῳ τῷ ἱερῷ τοιούτους ἐποιήσατο τιρὸς αὐτὸν τοὺς λόγους" ,.ἄνδρες 

Ἰουδαῖοι, τὸν μὲν ϑεὸν ἴστε μνήμῃ τῶν πατέρων ᾿Ἰβράμου xal 
ἸΙσάχου καὶ Ἰαχώβου τιαραμένοντα xal διὰ τῆς ἐχείνων διχαιοσύνης 
οὐχ ἐγχαταλείστοντα τὴν ὑττὲρ ὑμῶν πρόνοιαν" ἀμέλει συνήργησέν 
μοι παρὰ τοῦ βασιλέως λαβεῖν ἐξουσίαν, ὅτεως ὑμῶν τὸ τεῖχος ἀνα- 
στήσω καὶ τὸ λείψανον τοῦ ἱεροῦ τελειώσω. βούλομαι δ᾽ ὑμᾶς 
τὴν τῶν γειτονευόντων ἡμῖν ἐθνῶν δυσμένειαν σαφῶς εἰδότας, xci 
ὅτι πρὸς τὴν οἰχοδομίαν, εἰ μάϑοιεν περὶ ταύτην ἡμᾶς φιλοτιμου- 
μένους, ἐνστήσονται xol τιολλὰ πραγματεύσονται πρὸς αὐτὴν ἡμῖν 
ἐμπόδια, ϑαρρεῖν μὲν τῷ ϑεῷ πρῶτον ὡς καὶ πρὸς τὴν txeíyrov 
ἀπιέχϑειαν στησομένους, μήτε δ᾽ ἡμέρας μήτε νυχτὸς στοὺς ἀνιέ- 
vat τῆς οἰχοδομίας, ἀλλὰ στάσῃ σπουδῇ χρωμένους συνέχειν τὸ ἔργον, 
ὥς γε χαιρὸς ἴδιός ἐστιν." ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐχέλευσεν εὐϑὺς τοὺς 

ἄρχοντας μετρῆσαι τὸ τεῖχος καὶ διανεῖμαι τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ τῷ 
λαῷ κατὰ κώμας τε χαὶ πόλεις χατὰ τὸ ἑἕχάστοις δυνατόν, ὑπο- 

σχόμενος δὲ καὶ αὐτὸς μετὰ τῶν οἰχετῶν συλλήψεσθϑαι πρὸς τὴν 
οἰχοδομίαν διέλυσε τὴν ἐχχλησίαν. xal οἱ Ἰουδαῖοι τιρὸς τὸ ἔργον 

ἃ 108 — Neemia II 9. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 319. 
2 Ἐξθελοντὶ] ἐθελόντων PF ἐϑελοντὰσ V sponte Lat Ἐξεὶσ τὰ ἱεροσό- 

λυμα AW 3 *góxy om. W δείξας] ϑαρρήσας Cocceji 4 τῷ 9:9] τῷ 
λαῶ L, om. Lat δίδωσιν E ἐπιδέδωχε Zon *'Aó0ato] σαλέω P σαλλαίω 

FL σαδαίω V addeo Lat 5 ἐπάρχοις! Dindorf ἱππάρχαισ (ἱππάρχοισ E) 
codd. ELat ἅπαντα WE ἐν] ἐμ P — 6 τοῦ ἱεροῦ LAW et ut uid. Lat 

αὐτὸν τοὺς] αὐτὸν P αὐτοὺσ FLV αὐτοὺσ vovo AW eosLat — 1 "ABoa- 

uov| Hudson ἀβραάμ P ἀβραάμου FLA égga&uov VW 8 ioacz P ἰσαάκου 
FAVW ἱσαάχου L — laxo P ἐαχώβε: F 9 ἐγκαταλιπόντα ΕἘῚ, ὑμῶν] 
ἡμῶν PFLW Lat 10 *óuc»] ἡμῶν V 11 δὲ E etex corr. αὶ 12 ἡμῖν] 

ὑμῖν FE 13 ἡμᾶσ περὲ ταύτην tr. V 14 ὕμῖν F 15 primum ergo in 

deum confidere debemus, qui illorum inimicitiis potest resistere Lat μὲν] u£v- 

to, P 16 στησομένου A'*W στησομένω V δὲ VWE et ex corr. ἃ 

αὐτοὺς] αὑτοὺσ Δ, om. WE *ayi£veu] ἀνίετε P 17 Ἐχρομένουσ W 

Ἐσυνέχειν»] συνέχειν τε PF 18 Ἐώς] dum Lat ἕως coni ys] ἔτει LAWE 
χαιρὸς] καιρὸσ τούτου FLAVE χαιρὸσ τοῦτο W ταῦτα FLAVW 19 * ue- 
tóica. P 20 Ἐχατὰ] χατά τε AW τε om. FLAVWE  *zezé] καὶ P 

22 οἱ om. E 
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,t. 2 * € ^ A OF 3 31e c , 3 - 

σεαρεσχευάζοντο. ἐχλήϑησαν δὲ τὸ ὄνομα ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας & Βαβυλῶ- 

γος ἀνέβησαν ix τῆς Ἰούδα φυλῆς, ἧς πρώτης ἐλϑούσης εἰς ἐχείνους 

τοὺς τόπους αὐτοί τε xal y χώρα τὴν ττροσηγορίαν αὐτοῖς μετέλαβον. 
8. ἀχούσαντες δὲ τὴν τῶν τειχῶν οἰχοδοιιὴν σττευδομένην -du- 

μανῖται zai ωαβῖται zal Σαμαρεῖται καὶ τεάντες οἱ ἐν τῇ [κοίλῃ] 
Συρίᾳ νεμόμενοι χαλετῶς ἔφερον xoi διετέλουν ἐπιβουλὰς αὐτοῖς 

συντιϑέντες τὴν τιροαίρεσιν αὐτῶν ἐμποδίζοντες, πολλούς τε τῶν 
Ιουδαίων ἀπέχτειναν xal αὐτὸν ἐζήτουν τὸν Νεεμίαν διαφϑεῖραι 
μισϑούμενοί τινας τῶν ἀλλοφύλων, ἵν᾿ αὐτὸν ἀνέλωσιν. εἰς φόβον 
δὲ xci ταραχὴν αὐτοὺς ἐνέβαλλον xal φήμας αὐτοῖς διέστελλον ὡς 
πολλῶν ἐπιστρατεύειν αὐτοῖς μελλόντων ἐϑνῶν, ὑφ᾽ ὧν ἐχταρασ- 
σόμενοι μιχροῦ τῆς οἰχοδομίας ἀπέστησαν. τὸν δὲ Νεεμίαν οὐδὲν 
τούτων ἐξέστησεν τῆς σπουδῆς τῆς τεερὶ τὸ ἔργον, ἀλλὰ στῖφός τι 

φυλαχῆς ἕνεχα τοῦ σώματος ττεριβαλλόμενος ἀτρύτως ὑπέμενεν, 
bz τῆς ττερὶ τὸ ἔργον ἐπειϑυμίας ἀναισϑητῶν xal τῆς ταλαιπωρίας. 

οὕτως δὲ χαὶ συντεταμένως καὶ προνοητιχῶς αὐτοῦ τῆς σωτηρέας 

εἶχεν οὐχὶ φοβούμενος τὸν ϑάνατον, ἀλλὰ πεπεισμένος, ὅτι μετὰ 
τὴν αὐτοῦ τελευτὴν οὐχέτ᾽ αὐτοῦ τοῖς “πολίταις ἀναστήσεται τὰ 

τείχη. ἐχέλευσεν δὲ ἑξῆς τοὺς οἰχοδομοῦντας ὅτελα περιζωγνυμένους 

ἐργάζεσθαι, καὶ ὃ μὲν οἰχοδόμος μάχαιραν εἶχεν καὶ ὃ τὴν ὕλην 
σταραχομίζων, ϑυρεοὺς δ᾽ ἔγγιστα αὐτῶν ἐχέλευσεν χεῖσϑαι xal 
σαλτειγχτὰς ἀπὸ “τενταχοσίων ἔστησεν τιοδῶν τεροστάξας, ἂν ἐπιφα- 

γῶσιν οἱ στολέμιοι, τοῦτο σημῆναι τῷ λαῷ, ἵν διτλισάμενοι μάχων- 

$ 174 — Neemia II 19, IV 1. 

PFLAVWELat Zonaras 1 p. 319. 

1 c9] ἐξ FLAVWE 2 ἀνέβησαν ἐκ βαβυλῶνοσ tr. FLAVWE — àx] ἀπὸ 
AWE ἧς om.W ἔπρωτωσ ex πρῶτοσ COorr. α 3 ἔτῆσ προσηγορίασ V 
αὐτῆς ed. pr. μετέβαλον WE 4 οἰχοδομίαν WE — *&uavitai Ἐ 5 "καὶ 

Σαμαρεῖται om. PF Ἐχοίλῃ om. PF, cf. 8180 7 Ἐσυντεϑέντεσ Ἐ πολλοὺς] 
χαὶ πολλοὺσ AWE  «vcom.E 9. "ἀλλοφύλων, οΟΧ corr. P ἵνα VE 10 ἐνέ- 
βαλον PAVWE διέστειλαν W διέσπειραν E. 12 Νεεμίαν] νεανίαν E. 18 Ἐτού- 
των] τοῦτον L! ἐξέστησεν) ἐξέσεισε W "αλλὰ] ἀλλ᾿ ὡσ F 14 Ἐπεριβαλό- 
μενοσ W et ex corr. 1, Ἐάτρύτοσ L! sine uulnere Lat ὑπέμεινεν VW ἐπέ- 
μενεν E 18 Ἑαναισϑήτως AW “ταλαιπωρίας] ταλαιπωρίασ ἔχων AW 
16 οὕτω W et ex corr. 1, οὕτως -- 11 εἶχεν] ita siquidem intentus agebat ac 
prouidebat suae saluti Lat δὲ χαὶ τε PFLV — litt. ovvreveu£i. ras. Ρ αὐτοῦ 
om. V 17 εἶχεν] ἔμελεν P ἔμελλεν FL ἔμελλεν αὐτῶ V πεπισμένοσ Ῥ 
18 τὴν] τὴν πολλὴν Ρ ἕαυτοῦ AW — ovz ἔτι AW. ἀναστήσονται PFLV 
20 ὃ τὴν ὕλην παρακομίζων] impensarum portatores Lat 21 ἔγγιστ᾽ 1, 
22 σαλπιγγευτὰσ Ὲ ἀνεπιφανῶσι 1, 23 *oi om. L τοῦτο] τότε F 
Ἐσημάναι ῬΕῚΝ τὸν λαὸν ἵνα FAWE ὡπλισμένοι FV. ὡπλισάμενοι, 
ε ante g i.ras. m. 2 L ὡπλισμένοις Naber Ἐμάχονται P 
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ται xal μὴ γυμνοῖς αὐτοῖς ἐπιιτέσωσιν. αἰτὸς δὲ νύχτωρ σπιεριήρ- 
yero τῆς πόλεως τὸν χύχλον οὐδὲν χάμνων οὔτε τοῖς ἔργοις οὔτι 
τῇ διαίτῃ οὔτε τοῖς Vztvoig" οὐδενὶ γὰρ τούτων sóc ἡδονὴν ἀλλὰ 
χερὸς ἀνάγχην ἐχρῆτο. xci ταύτην ὑττέμεινε τὴν ταλαιτεωρίαν Uri 
ἔτη δύο καὶ μῆνας τέσσαρας" ἐν τούτῳ γὰρ τῷ χρόνῳ τοῖς ἹἽερο- 
σολύμοις ἀνῳχοδομήϑη τὸ τεῖχος, ὀγδόῳ χαὶ εἰχοστῷ τῆς Ξέρξου 
βασιλείας ἔτει μηνὶ ἐνάτῳ. τέλος δὲ τῶν τειχῶν λαβόντων Νεεμίας 
χαὶ τὸ πλῆϑος ἔϑυσαν τῷ ϑεῷ ὑπὲρ τῆς τούτων οἰχοδομίας xci 
διῆγον ἐφ᾽ ἡμέρας ὀχτὼ εὐωχούμενοι. τὰ μὲν οὖν ἔϑνη τὰ ἐν τῇ 
Συρίᾳ κατῳχημένα τῆς τῶν τειχῶν οἰχοδομίας ττέρας ἔχειν ἀχου- 
σϑείσης ἐδυσφόρει. Νεεμίας δὲ τὴν “πτόλιν ὁρῶν ὀλιγανϑρωττιου- 
μένην τοὺς ἱερεῖς τὲ xat «Τευίτας πταρεχάλεσεν τὴν χώραν ἐχλιτιόντας 
μετελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν xci μένειν ἐν αὐτῇ χατασχευάσας τὰς 
οἰχίας αὐτοῖς ἐχ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων" τόν τε γεωργοῦντα λαὸν 
τὰς δεχάτας τῶν xcov ἐχέλευσε φέρειν εἰς Ιεροσόλυμα, ἵνα τρέ- 
φεσϑαι διηνεχῶς ἔχοντες oi ἱερεῖς xat “Τευῖται μὴ χαταλείτεωσι 

τὴν ϑρησχείαν. xal οἱ μὲν ἡδέως ὑττήχουσαν οἷς Νεεμίας διετά- 
ἕατο, τιολυανϑρωτιοτέραν δὲ τὴν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν οὕτως 
συνέβη γενέσϑαι. πολλὰ δὲ xal ἄλλα καλὰ καὶ ἐπταίνων ἄξια φιλο- 
τιμησάμενος ὃ Νεεμίας ἐτελεύτησεν εἰς γῆρας ἀφιχόμενος. ἀνὴρ 
δὲ ἐγένετο χρηστὸς τὴν φύσιν xal δίκαιος καὶ πεερὶ τοὺς ὁμοεϑνεῖς 
φιλοτιμότατος, μνημεῖον αἰώνιον αὐτῷ χαταλιπὼν τὰ τῶν Ἵερο- 
σολύμων τείχη. ταῦτα μὲν ovv ἐτεὶ Ξέρξου βασιλέως ἐγένετο. 

VI. 1. Τελευτήσαντος δὲ Ξέρξου τὴν βασιλείαν εἰς τὸν υἱὸν 

8 178 — Neemia IV 23; ὃ 119 — Neemia VI 15; $ 181 — Neemia VII 4. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 319. 
1 Ἐἐπιπέσωσι 1, Ἑαὐτὸς δὲ νύχτωρ om. P 2 Ἐτῆς] δὲ τῆσ P 

οὔτε] οὐδὲ PFVE οὔτε] οὐδὲ PFVE 3 οὔτε] coni ovós P καὶ FLAVWE 
Ἐὕπνοις] ὑπτίοισ P! ὕμνοισ FV Ἐγὰρ] δὲ PFV 4 "ὑπέμενε (-νεν 

A!) FA *eg VW 5 *óvo] β΄ VW XII codices quidam Latini 
Ἐτέσσαρασ, α ante c i. ras. A à V τούτῳ γὰρ tQ] τοσούτω γὰρ LAWE 
nam tanto Lat 6 Ἑάανοχοδομίσϑη W 7 Ἐμηνὴ xal μηνὶ L ἐννάτω 

FE 9 V λαβώντων W 9 διήγαγον W ἐφ᾽ ἐπὶ PFL ὀχτὼ] E 
Fg;YV τῇ om. À 10 χατοιχημένα, ἡ ex v corr. P χατωκισμένα AW 

χατοιχοῦντα FLV ἀκχουσϑήσησ P 12 τε om. FLAVWE — *zzv χώραν) τὰ 
πέριξ corr. m. 2 ex τὴν πόλιν V ἐκχλείποντασ PE τὰς om. E 14 *avtzc 
L Ἐγεωργοῦντα)] ὑπουργοῦντα P 16 *ot om. P ἔἜχαταλίπωσι FL?AV 
χαταλείποσι W 17 oic ὁ νεεμίασ LAW 18 πολυανϑρωπότερον W 
*ó] τὲ L ἱεροσολύμων E οὕτω E 19 φιλοτιμισάμενοσ W — 21 *éyé- 
vtto, É ex er corr. ἃ 22 Ἐφιλοτιμώτατοσ PF!L:! αὑτῶι À sui Lat 

χαταλειπὼ P — 24i marg. c LE VI Lat Ἔξέρξου] τούτου V 
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Κῦρον, ὃν ᾿“ρταξέρξην Ἕλληνες χαλοῦσιν, συνέβη μεταβῆναι. τούτου 
τὴν Περσῶν ἔχοντος ἡγεμονίαν ἐκινδύνευσεν τὸ τῶν Ιουδαίων ἔϑνος 
ἅπαν σὺν γυναιξὶ καὶ τέχνοις ἀττολέσϑαι. τὴν δ᾽ αἰτίαν μετ᾽ oU 
πολὺ δηλώσομεν" πρέπει γὰρ τὰ τοῦ βασιλέως διηγεῖσϑαι τερῶτον, 
ὡς ἔγημεν Ἰουδαίαν γυναῖχα τοῦ γένους οὖσαν τοῦ βασιλιχοῦ, ἣν 
zai σῶσαι τὸ ἔϑνος ἡμῶν λέγουσιν. παραλαβὼν γὰρ τὴν βασιλείαν 
ó ᾿ρταξέρξης xal χαταστήσας ἀπὸ Ἰνδίας ἄχρι αΙϊϑιοτείας τῶν 

σατραπειῶν ἑχατὸν xal εἰχοσιεπτὰ οὐσῶν ἄρχοντας, τῷ τρίτῳ τῆς 
βασιλείας ἔτει τοὺς τε φίλους xal τὰ Περσῶν ἔϑνη xai τοὺς ἡγε- 
μόνας αὐτῶν ὑποδεξάμενος ἑστιᾷ πολυτελῶς, οἷον εἰχὸς :ταρὰ 

βασιλεῖ τοῦ zÀovrov παρασχευαζομένῳ τὴν ἐπίδειξιν ποοιήσασϑαι, 
ἐπὶ ἡμέρας ἑχατὸν ὀγδοήχοντα. ἔπειτα τὰ ἔϑνη χαὶ τοὺς πρεσ- 
βευτὰς αὐτῶν ἐν Σούσοις ἐπὶ ἡμέρας χατευώχησεν Émvd. τὸ δὲ 

συμπόσιον ἦν αὐτοῖς τὸν τρόπον τοῦτον γεγενημένον" σχήνωμα 
πηξάμενος ἐχ χρυσέων χαὶ ἀργυρέων χιόνων ὕφη λίνεα χαὶ πορ- 
φύρεα xov. αὐτῶν διεπέτασεν, ὥστε -ττολλὰς μυριάδας χαταχλίνε- 
σϑαι. διηχονοῦντο δ᾽ ἐχττώμασι χρυσέοις καὶ τοῖς διὰ λέϑου πολυ- 
τελοῦς εἰς τέρψιν ἅμα xal ϑέαν ττεποιημένοις. προσέταττεν δὲ xoi 
τοῖς διαχόνοις μὴ βιάζεσθαι πίνειν τὸ πτοτὸν αὐτοῖς συνεχῶς ποροσ- 
φέροντας, ὡς xai π᾿ιαρὰ Πέρσαις γίγνεται. ἀλλ᾽ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς 
χαὶ πρὸς ὃ βούλεται τῶν χαταχειμένων ἕχαστος φιλοφρονεῖσϑαι. 

$ 186 — Esther I 1. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 320. 5 

1 *Avoov] ᾿Ασύηρον Gutschmid Ἑαρταξέρξην A artarcerxen Lat 
2 Περσῶν] incip. quaternio 3 manu recenti scriptus A — Z9voc] yévoo V 3 δὲ 

LA 44 πρέπει ἐπείγει ἐπεὶ ἡ τὰ] τὰ περὶ διηγήσασϑαι FLAV 
5 ὡς] ἔπειϑ᾽ oo LA litt. πρῶτον ἔπειϑ᾽ ὡσ ἔγημε 1. ras.L lovéalov 

W 6 Z9voc] γένοσ LA τ ὃ om, FW artarcerxes Lat zal 

χαταστήσας — 8 ἄρχοντας! et ordinasset ab india usque ad aethiopiam C et 
XXFII satrapas Lat καταστήσας! καταστήσασ αὐτὴν E Ἐϊνδίασ, 0 i. ras. 
m.2L go V μέχρι W μέχρισ E 8 Ἐσατραπιῶν PFV Ἐξχατὸν ex 
ἕχαστον corr. P καὶ om. FVE εἴχοσι xal ἑπτὰ E ἄρχοντας om. 
PFELat 10 εἱστία FLAVWZon εἱστιᾶτο E οἷον εἰχὸς — 12 ὀγδοή- 
zorra] sicut regem oportuit, qui diuitiarum ostentationem per C et LX.XX dies 
parauerat Lat 11 παρασχευαζομένῳ)] V παρασχευαζομένου PFLAW 

ποιεῖσϑαι W — 12 "ἔϑνη) ἔϑνη αὐτῶν P — πρεσβύτασ WE [ὃ Ugx] ὑφῆν 
P ὑφ᾽ ἣν Fo ὕφην W λινέαν καὶ πορφυρέαν PFW λίνεα καὶ om. Lat 
16 χατ᾽ αὐτὸν L'! διεπέτασεν] V ἐπέτασεν PFLAW 11 διεχονοῦντο 
B δὲ FLAV δὲ ἐν W ἐχπόμασι FL! πολυτελῶσ W 15 προσέταξε 
FLAV 19 τὸ] τὸν P συνεχῶς] συντεταχῶσ PF, om. Lat 20 γίνεται 
FLAVW 21 ἕχαστον LA 
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διαπέμψας δὲ xal κατὰ τὴν χώραν τιαρήγγειλεν aveiadat τῶν ἔργων 
ἀφιεμένους xal ἑορτάζειν ὑττὲρ τῆς βασιλείας αὐτοῦ :τολλαῖς ἡ μέ- 
ραις. ὁμοίως τὲ τῶν γυναιχῶν ἡ βασίλισσα Ἤστη συνήγαγεν συμ- 
πόσιον ἐν τοῖς βασιλείοις, ἣν ἐπειδεῖξαι βουλόμενος τοῖς ἑστιωμέ- 

γοις ὃ βασιλεὺς πέμψας ἐκέλευσεν αὐτὴν εἰς τὸ συμτιόσιον ἵχειν 
χάλλει τὰς γυναῖχας ἁπάσας ὑγτερβάλλουσαν. ἡ δὲ φυλαχῇ τῶν 

capa Πέρσαις νόμων, oi τοῖς ἀλλοτρίοις βλέπεσϑαι τὰς γυναῖχας 

ἀπτηγορεύχασιν, ovx ἐττορεύετο “τρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ :τολλάχις τοὺς 

εὐνούχους ἀποστέλλοντος πρὸς αὐτὴν οὐδὲν ἧττον ἐνέμεινεν τταραι- 
τουμένη τὴν ἄφιξιν, ὡς εἰς ὀργὴν πιαροξυνϑέντα τὸν βασιλέα λῦσαι 

μὲν τὸ συμπόσιον, ἀναστάντα δὲ xci τοὺς ἑπτὰ τῶν Περσῶν, oi 
τὴν τῶν γόμων ἐξήγησιν ἔχουσι cap αὐτοῖς, καλέσαντα χατηγορεῖν 
τῆς γυναιχὸς χαὶ λέγειν, ὡς υβρισϑείη σττρὸς αὑτῆς" χληϑεῖσα γὰρ 

om αὐτοῦ πολλάκις εἰς τὸ συμ:τόσιον ὑττήχουσεν οὐδὲ ἅτεαξ.“ σπεροσ- 

ἔταξεν ovv δηλοῦν, τίνα χατ᾽ αὐτῆς νόμον ὁρίζουσιν. ἑνὸς δ᾽ ἐξ 
αὐτῶν Π]ουχαίου ὄνομα εἰσιόντος οὐχ αὐτῷ μόνῳ ταύτην γεγονέναι 
τὴν ὕβριν, ἀλλὰ πᾶσι Πέρσαις, οἷς κινδυνεύεται χαταφρονουμέγοις 

ὑπὸ τῶν γυναιχῶν αἴσχιστα διαγεγονέναι τὸν βίον" οὐδεμία γὰρ 
τοῦ συνοιχοῦντος ἀνδρὸς αἰδῶ “τοιήσεται πτ-αράδειγμα τὴν τῆς βασι- 
λίσσης ὑπτερηφανέαν τιρὸς σὲ τὸν χρατοῦντα ἁτεάντων ἔχουσα. “ταρα- 
χελευομένου δὲ τὴν οὕτως ἐνυβρίζουσαν αὐτῷ ζημιῶσαι μεγάλην 
ζημίαν χαὶ τοῦτο ποιήσαντα διαγγεῖλαι τοῖς ἔϑνεσιν τὰ περὶ τῆς 
βασιλίσσης χκεχυρωμένα, ἔδοξε τὴν ἔάστην ἐχβαλεῖν xal δοῦναι τὴν 
ἐχείνης τιμὴν ἑτέρᾳ γυναιχί. 

2. Διαχείμενος δὲ πρὸς αὐτὴν ἐρωτιχῶς χαὶ μὴ φέρων τὴν 
διάζευξιν, καταλλαγῆναι μὲν αὐτῇ διὰ τὸν νόμον οὐχ ἐδύνατο, λυ- 

$ 190 — Esther I 9. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 320. . 

2 ἀφεμένουσ V ἀφειμένουσ W — 3 ᾿Αστη] αὐτὴ PFLA οὐάστη VWE, om. 
Lat ᾿Αστὶν Esth. 1 9 sqq. uide infra ὃ 194 4 Ξἐστιομένοισ P. ἐσϑιωμένοισ A 
5 ἕἥχειν εἰσ τὸ συμπόσιον tr. W 7 τοῖς] τῆσ F 9 ἀποστείλαντοσ V 
στέλλοντοσ E στείλαντος Zon ἐνέμεινε] E ἀνέμεινε (-sv P) codd. — 12 αὑτοῖσ 

V 13 *oc] πῶσ PF πρὸς] παρ V .14 *ox' αὐτοῦ] πρὸσ αὐτοῦ 
PW πολλάχισ ὑπ᾽ αὐτοῦ tr. FLAV οὐδ᾽ FLAVW . προσέταττεν 
FLAW προσέταττε δ᾽ V 15 νόμον ὁρίζουσιν κατ᾽ «vto tr. F δὲ 
VW 106 Movzalov] ἀμουχαίου WE nocheus Lat ουχαῖος aut Παμουχαῖος 
Esther I 16 et 21 Ἐγεγονέναι ταύτην tr. A 17 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ E 
20 πάντων E 21 δὲ] τε VWE μεγάλη ζημία VW ζημίαν μεγάλην E 
23 Ἄστην] ἄστην P ἀστὴν F οὐάστην LAVWE uasten Lat 24 ἑταίρα 1,1 
25 Ἐδὲ] δὲ ὁ BacuiAsvo V 2126 ἠδύνατο FLAVW 
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^ 2^3 , r4 γῇ , , | 

σπούμενος δὲ ὡς ἐπ᾽ ἀδυνάτοις oig ἤϑελεν διετέλει. βλέποντες Ó 
αὐτὸν οὕτως ἔχοντα χαλεϊτῶς οἱ φίλοι συνεβούλευον τὴν μὲν τῆς -. 
γυναιχὸς μνήμην xal τὸν ἔρωτα μηδὲν ὠφελούμενον ἐχβαλεῖν, ζητῆ- 
σαι δὲ πιεριπέμψαντα xa9^ ὅλην τὴν οἰχουμένην τταρϑένους εὐτερε- 
zie, ὧν τὴν προχριϑεῖσαν ἕξειν γυναῖχα᾽ σβέννυσθϑαι γὰρ τὸ πρὸς 
τὴν τιροτέραν φιλόστοργον ἑτέρας ἐτιεισαγωγῇ, xal τὸ πρὸς ἐχείνην 
εὔνουν ἀποσπώμενον χατὰ μιχρὸν γίνεσϑαι τῆς συνούσης. πεεισϑεὶς 
δὲ τῇ συμβουλίᾳ ταύτῃ προσέταξέ τισιν ἐπιιλεξαμένους τὰς εὐδοχι- 
μούίσας ix εὐμορφίᾳ τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ παρϑένων ἀγαγεῖν τερὸς 
αὐτόν. συναχϑεισῶν δὲ πολλῶν εὑρέϑη τις ἐν Βαβυλῶνι χόρη τῶν 
γονέων ἀμφοτέρων ὀρφανὴ παρὰ τῷ ϑείῳ Ἰ]αρδοχαίῳ, τοῦτο γὰρ 
ἦν ὄνομα αὐτῷ, τρεφομένη" οὗτος δ᾽ ἣν ἐκ τῆς Βενιαμίτιδος φυλῆς, 
τῶν δὲ πρώτων παρὰ τοῖς Ιουδαίοις. “τασῶν δὲ τὴν Ἐσϑῆρα συν- 
ἔβαινεν, τοῦτο γὰρ ἣν αὐτῇ τοὔνομα, τῷ χάλλει διαφέρειν xol τὴν 
χάριν τοῦ προσώπου τὰς ὄψεις τῶν ϑεωμένων μᾶλλον ἐτεάγεσϑαι. 
“-αραδοϑεῖσα δὲ αὕτη τινὶ τῶν εὐνούχων εἰς ἐπιμέλειαν zt Ong 

ἐτύγχανε πτρονοίας ἀρωμάτων ἀφϑονίᾳ καὶ πολυτελείᾳ τῶν ἀλειμμά- 
τῶν ὧν χρήζει τὰ σώματα χαταρδομένη, xal τούτων ἀπέλαυον ἐπὶ 
μῆνας ἕξ τετραχόσιαι τὸν ἀριϑμὸν οὖσαι. ὅτε δ᾽ ἐνόμιζεν ἀπο- 
χρώντως τῷ προειρημένῳ χρόνῳ τὴν ἐπιμέλειαν ἔχειν τὰς παρϑέ- 

γους χαὶ τοῦ βαδίζειν αὐτὰς ἐπὶ χοίτην βασιλέως ἀξίας ἤδη γεγο- 
γέναι, xa9^ ἑχάστην ἡμέραν μίαν ἔττεμτιεν τῷ βασιλεῖ συνεσομένην. 
ὃ δὲ πλησιάζων εὐθὺς ἀτιέπτεμτεεν τιρὸς τὸν εὐνοῦχον. ἀφιχομένης 

8$ 195 — Esther II 1. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 320. 

10 W ἐπ᾿ ed. pr. ἐν codd. ἀδυνάτοις] ἀδύτοισ F δὲ Εὶ 

2 οὕτωσ αὐτὸν tr. E Ἐσυνεβουλεύοντο P 3 ἐχβάλλειν PW — 4 εὐπρε- 
πεῖσ, εἴ ex ov Corr. L 5 ὧν — γυναῖχα] ex quibus pulchriorem haberet 
uaorem Lat viv] τὴν uiv PF Ἐξχειν PFV Ἐγυναῖχα)] om. Εἰ εἰσ 

γυναῖχα V 6 προτέραν] ἑτέραν PV ἐπισαγωγῆ F " ἀποσπώμενον, 
ἀπο i.ras. P συνουσίασ W 8 τισὶ L! ἐπιλεξαμένοισ (ἐπε d. ras., αμένοισ 

ex ἄμενοσ corr. m. 2 L) FLAV * cpdox(uovao V 9 Ἐβασιλείᾳ! palatio Lat 

10 Ἐδὲ] οὖν W - πολλῶν] πρὸσ αὐτὸν P πολλῶν παρϑένων E 12 ot- 
toc L! 13 *Aester Lat 14 Ἑαὐτῇ τοὔνομα! ὄνομα αὐτὴ V * cv] 
διὰ τὴν Cocceji — 15 *z&o ex ταῖσ corr. 1 *9eoucrov PW — 16 παραδο- 
ϑεῖσα δὲ αὕτη] quae tradiiae Lat αὐτὴ LA εἰς] φυλάττεσϑαι εἰσ P 
πάσης] οὕτωσ ΡΕῪ 11 ἐτύγχανε] fruebantur Lat ἀλιμμάτων Ρ 18 χαταρ- 

δομένη] inrigabantur Lat ἀπήλαυον P ἀπέλαβον V ἀπέλαυεν W 19 £&] 
€ V ὅτε δ᾽ ἐνόμιζεν) ὁ δὲ νομίζων γὰρ LAW ἀποχρόντωσ F ἀποχρῶντοσ 
p: 20 χρόνῳ om. FV τῆσ ἐπιμελείασ W 21 αὐτὰς om. LAW 
βασιλέως] τοῦ βασιλέωσ LA 22 μίαν om. W ἔπεμψε Ε 28 ἀπέπεμπεν) 
ἔπεμπε LA 

dcn? En REI, 5. πος a i ote 
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δὲ τῆς ᾿σϑήρας πρὸς αὐτὸν ἡσϑεὶς αὐτῇ xal πεσὼν τῆς χόρης εἰς 

ἔρωτα γομίμως αὐ τὴν ἄγεται yvi γαῖχα χαὶ γάμους αὐτῇ χιοιεῖται δωδε- 

χάτῳ μηνὶ ἑβδόμου E trovG τῆς αὐτοῦ βασιλείας, Apr δὲ χαλουμένῳ. 

διέπεεμψε δὲ τοὺς ἀγγάρους λεγομένους εἰς zàv ἔϑνος ἑορτάζειν 
5 τοὺς γάμους τιαραγγέλλων, αὐτὸς δὲ Πέρσας [χαὶ τοὺς Mijóovc| 

xai τοὺς πτρώτους τῶν ἐϑνων ἑστιᾷ ἐπὶ μῆνα ὅλον ὑπὲρ τῶν γάμων 
αὐτοῦ, εἰσελϑούσῃ δὲ εἰς τὸ βασίλειον πτεριτίϑησι τὸ διάδημα, χαὶ 

συνῴχησεν οὕτως Ἐσϑήρα μὴ ποιήσασα φανερὸν αὐτῷ τὸ ἔϑνος, 
ἐξ οὗγεερ εἴη τυγχάνουσα. μεταβὰς δὲ ὁ ϑεῖος αὐτῆς ἐκ Βαβυλῶνος 

10 εἰς Σοῦσα τῆς Περσίδος αὐτόϑι διῆγεν ἑχάστης ἡμέρας τιρὸς τοῖς 
βασιλείοις διατρίβων xal πυνϑανόμενος χερὶ τῆς χόρης, τίνα διάγει 
TQ07t0y" ἕστεργεν γὰρ αὑτὴν ὡς αὐτοῦ ϑυγατέρα. 

ὃ. Ἔϑηχε δὲ xol νόμον ὃ βασιλεὶς ὥστε μηδένα τῶν ἰδίων 
αὐτῷ τιροσιέναι μὴ χληϑέντα, ὁτιηνίχα ἐπεὶ τοῦ ϑρόνου χαϑέζοιτο. 

16 περιεστήχεσαν δὲ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ πελέχεις ἔχοντες ἄνθϑρωτστοι 
. πρὸς τὸ κολάζειν τοὺς “πτροσιόντας ἀχλήτους τῷ ϑρόνῳ. καϑῆστο 

—— μέντοι λύγον χρυσέαν ἔχων αὐτὸς ὃ βασιλεύς, ἣν ὅτε τινὰ σώζειν 
ἤϑελεν τῶν ἀχλήτων προσιόντων ἐξέτεινεν πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ ἁπτό- 
μενος αὐτῆς ἀχίνδυνος ἣν. xal στερὶ μὲν τούτων ἀρχούντως ἡμῖν 
E 

4. Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον ἐπειβουλευσάντων τῷ βασιλεῖ Βαγαϑώου 

xai Θεοδοσίτου Βαρνάβαζος τῶν εὐνούχων οἰχέτης τοῦ ἑτέρου τὸ 

ἃ 202 — Esther II 15. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 321. 

1 hester uel ester semper Lat αὐτῇ] αὐτῆσ P'FLA ταύτη E, om. Lat 
2 γάμον αὐτῆσ FLAVWE δωδεχάτῳ — 3 ἔτους] anno. XII Lat 

δωδεχάτῳ μηνὶ om. E 3 ἑβδόμω ἔτει PFE £ ἔτουσ V ἀδέρου PFV 
δεραίου W adar Lat δὲ om. LAVW χαλουμένου PF zaAovuv V 
4 σαγγάρουσ V λεγομένους] καλουμένουσ LA ἔϑνος] ἔργον PF 
ἑορτάζειν] ἑορτάζειν αὐτοῖσ VW — 5 παραγγέλων F praecipiens eis Lat χαὶ 
τοὺς Μήδους om. PF Lat μίδουσ V 0 εἱστία FLAVW 7 εἰσελϑούσησ LAW 
ἐλϑούσησ E τὴν βασιλείαν E περιτίϑησι περιτίϑησιν αὐτῇ FLAVE 
et ut uid. Lat 8. Ἐσϑήρα] ester Lat ἐσϑὴρ τῶ βασιλεῖ E Ἐποιησάσηνῷξγ 
9 di] δὲ χαὶ FLAVWELat *éx| ἐκ τῆσ FLAVW 10 Ἐσούσαν V σοῦσαν 

W susin Lat 11 "βασιλίοισ P διάγοι LW 132 τὸν τρόπον LAW αὐτοῦ 
V 13 Ἐδὲϊ] γὰρ P — Ἐὠδίων] ἐουδαίων PW 15 Ἐπεριεστήχεσαν --- 16 ϑρόνῳ 
om. Lat — 16 ἔτοὺς] αὐτοῦσ P — *axAytoc LA [11 Ἐλύγον, v i. ras. P 
αὐτὸσ ἔχων tr. WE Ἐἔχον L! ἣν] ἵν᾿ FL! ὅτε! Dindorf ὅταν codd. E 
ἘἜήϑελεν τινὰσ σώζειν W 18 ἀχλήτωσ LAVWE 19 ὑμῖν P 21 δὲ FVW 

ἐπιβουλευσάντων --- 22 ἑτέρου] insidiantibus regi bagatheo (machato cod. 
Wiz.) et theodosito barganis (bazam cod. Haun.) eunuchis seruus alterius eunu- 

chorum Lat Ἐγαβαϑώου W 22 Θεοδοσίτου] ϑεοδέστου LAWE — *Bapva- 
βάζου PF Φαρνάβαζος Hudson τῶν εὐνούχων βαρνάβαζοσ tr. E fort. recte 
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, 2 2 ΕΞ ^ ^ 3 ^N - , , - 

γένος ὧν Ἰουδαῖος συνεὶς τὴν ἐπιβουλὴν τῷ ϑείῳ χατεμήνυσε τῆς 

γυναιχὸς τοῦ βασιλέως, Παρδοχαῖος δὲ διὰ τῆς Ἔσϑήρας φανεροὺς : 
2 , - - ^ 2 ὴ , ^ XE M 

ἐποίησε τῷ βασιλεῖ τοὺς ἐπιβουλεύοντας. ταραχϑεὶς δὲ 0 βασιλεὺς 

τἀληϑὲς ἐξεῦρεν xal τοὺς μὲν εὐνούχους ἀνεσταύρωσεν, τῷ δὲ Map- 
, , * 32 ον ,ὕ c Qa, - , , 

δοχαίῳ τότε uiv οὐδὲν παρέσχεν ὡς αἰτίῳ τῆς σωτηρίας γεγονότι, 5 

μόνον δὲ αὐτοῦ τὸ ὄνομα τοῖς τὰ ὑπομνήματα συγγραφομένοις 
ἐχέλευσε σημειώσασϑαι zai προσμένειν αὐτὸν τοῖς βασιλείοις ὄντα 

φίλον ἀναγχαιότατον τῷ βασιλεῖ. 
ὅ. ““μάνην δὲ ?"4uaódSov μὲν υἱὸν τὸ γένος δὲ ᾿ἡμαληκίτην 

ἘΣ πρὸς τὸν βασιλέα περοσεχύνουν ot τε ξένοι xoi Πέρσαι 
ταύτην αὐτῷ τὴν τιμὴν σπιαρ᾽ αὐτῶν ᾿Τρταξέρξου κελεύοντος yevé- 
σϑαι. Μαρδοχαίου δὲ διὰ σοφίαν χαὶ τὸν οἴχοϑεν αὐτοῦ νόμον 
οὐ περοσχυνοῦντος ἄνϑρωστοον, παραφυλ ἄξας ὃ -ἡμάνης ἐσυνϑάνετο, 

χεόϑεν εἴη. μαϑὼν δ᾽ αὐτὸν ὄντα Ἰουδαῖον ἠγανάχτησεν χαὶ πρὸς 
ἑαυτὸν εἶττεν, ὡς οἱ μὲν SUV CUI Πέρσαι προσχυγνοῦσιν αὐτόν, 
οὗτος δὲ δοῦλος ὧν οὐχ ἀξιοῖ. τοῦτο ποιεῖν. χαὶ τιμωρήσασϑαι 

ϑελήσας τὸν Π]αρδοχαῖον αὐτὸν μὲν αἰτήσασϑαι πρὸς χόλασιν 

παρὰ τοῦ βασιλέως μικρὸν ἡγήσατο, τὸ ἔϑνος δὲ αὐτοῦ Suis 
γᾶν ἀφανίσαι" χαὶ γὰρ Puer τοῖς Ἰουδαίοις. ἀπηχϑάνετο, ὅτι χαὶ 
τὸ γένος τῶν μαληκιτῶν, ἐξ ὧν ἣν αὐτός, ὑτι αὐτῶν διέφϑαρτο. 

χιροσελϑὼν οὖν τῷ βασιλεῖ χατΊ Ἰγόρει λέγων ἔϑνος εἶναι πονηρόν, 

διεστεάρϑαι δὲ τοῦτο κατὰ τῆς bz αὐτοῦ βασιλευομένης οἰχουμέ- 
"1e, ἄμικτον ἀσύμφυλον οὔτε ϑρησχείαν τὴν αὐτὴν τοῖς ἄλλοις 
ἔχον οὔτε νόμοις χρώμενον ὁμοίοις, ἐχϑρὸν δὲ χαὶ τοῖς ἔϑεσι χαὶ 

τοῖς ἐπιτηδεύμασιν τῷ σῷ λαῷ χαὶ ἅπασιν ἀνϑρώποις. τοῦτο τὸ 
ἔϑγος, εἴ τινα ϑέλεις τοῖς ὑττηχόοις εὐεργεσίαν χαταϑέσϑαι, κελεύ- 

ὃ 201 — Esther II 22. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 321. 

2 Ἐγυναιχὸσὶ. τὰ8. —*Ma«góéogeioc] μαρδοχαίω 0 W ἐσϑῆροσ E ὃ ἐπι- 
βουλεύσοντασ (co 1. ras. F) FLAW ἐπιβουλεύσαντασ E 4 ἐξεῦρεν xai] ἐξευρὼν 
W "τῷ δὲ] καὶ τῶι V ὅ γεγονότι] αὐτοῦ γεγονότι LA 9 ἀμαϑάδου FLA 
ἀμαδάνου. 10 *of τε πέρσαι καὶ ξένοι tr. 11 παρ᾽ αὐτῶν] παρὰ τῶν LA, 

om. V "᾿Ἀρταξέρξου] aeraes Lat γενέσθαι χελεύοντοσ tr. W γίνεσϑαι 
Bekker 13 γάνϑρωπον om. Lat τὸν ἄνϑρωπον Bekker "παραφυλάξαςϊ] φυλά- 
Ecc P οἷ αὐ uid. Lat (custodire fecit) Ἐἀμμάνησ A 14 δὲ ΕΑΥ͂Ε αὐτὸν] 
τὸν F πρὸσ αὐτὸν VWE 15 *oi] om. PF omnes Lat 16 οὗτος] ὃ 
WE τιμωρίσασϑαι L! τιμωρῆσαι V 17 ϑελήσας! ϑέλων LA 18 τὸ δὲ 
ἔϑνοσ tr. FLAVW 19 ἀπεχϑάνετο F 20 αὐτὸσ ἦν tr. ΜΝ 21 sve] 
εἶναι τί LAWE 24 óuoioc LA Ἐἔϑνεσι ΒΒ 25 Ἐτῷ σῷ λαφὶ tui populi 
Lat πᾶσιν LA 26 "εὐεργεσίαν) ἐλευϑερίαν Ρ Ἐχκελεύσει A 
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σεις χερόρριζον ἀ:τολέσϑαι μηδέ τι αὐτοῦ λείιμανον χαταλιτεεῖν μή τ᾽ 

εἰς δουλείαν τινῶν φυλαχϑέντων μήτε αἰχμαλωσίᾳ. ἵνα μέντοι qui, 

ξημεωϑῇς τοὺς φόρους τοὺς σπιάρ᾽ αὐτῶν γινομένους, ἐκ τῆς ἰδίας 
οὐσίας αὐτὸς ἐπηγγείλατο μυριάδας δώσειν ταλάντων ἀργυρίοι 
τέσσαρας, ὅπου ἂν χελεύσῃ. ταῦτα δὲ τὰ χρήματα γιαρέχειν ἡδέως 
ἔλεγεν, ἵν᾽ ἀττὸ τούτων εἰρηνευϑῇ τῶν χαχῶν ἡ βασιλεία. 

6. Ταῦτα τοῦ j4u&vov ἀξιώσαντος ὃ βασιλεὺς xal τὸ ἀργύριον 

αὐτῷ χαρίζεται χαὶ τοὺς ἀνϑρώττους, ὥστε :τοιεῖν αὐτοὺς ὅ τι βού- 
λεται. τυχὼν δὲ ὧν ἐπεϑύμει “μάνης “ταραχρῆμα ττέμτεει διά- 
ταγμα ὡς τοῦ βασιλέως εἰς ἅπαντα τὰ ἔϑνη τιεριέχον τοῦτον τὸν 
τρόπον" ,,(βασιλεὺς μέγας ᾿Τρταξέρξης τοῖς ἀπὸ ᾿Ινδιχῆς ἕως τῆς 
Τἰϑιοττίας ἑπτὰ xal εἴχοσι xal ἑχατὸν σατρατιειῶν ἄρχουσι τάδε 
γράφει. ττολλῶν ἐϑνῶν ἄρξας xal πάσης ἧς ἐβουλήϑην χρατήσας 
οἰχουμένης xci μηδὲν ózmó τῆς ἐξουσίας ὑτεερήφανον μηδὲ σχαιὸν 

εἰς τοὺς ἀρχομένους ἀναγχασϑεὶς ἁμαρτεῖν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ xal τερᾷον 
ἐμαυτὸν “ταρασχὼν xal τιρονοησάμενος εἰρήνης καὶ εὐνομίας αὐτοῖς, 
ἐζήτουν zc εἰς αταντα τούτων ἀπολαύειν αὐτοῖς γένοιτο. τοῦ 

δὲ διὰ σωφροσύνην xal δικαιοσύνην τεαρ᾽ ἐμοὶ τὴν πρώτην μοῖραν 
δόξης καὶ τιμῆς ἔχοντος xal μετ᾽ ἐμὲ δευτέρου διὰ “πτίστιν καὶ βέ- 

βαιον εὔνοιαν 24u&vov χηδεμονιχῶς ὑποδείξαντός μοι σταντάττασιν 

ἀνϑρώτιοις ἀναμεμῖχϑαι δυσμενὲς ἔϑνος xal τοῖς νόμοις ἀλλόχοτον 
χαὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἀνυπόταχτον χαὶ παρηλλαγμένον τοῖς ἔϑεσι χαὶ 

ἃ 213 — Esther III 9. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 322. 
1 “ἀπολέσαι V Ἐμηδ᾽ ἔτι A Ἐχαταλειπεῖν Ρ μήτε W μὴδ᾽ 

FV 2 αἰχμαλωσίαν FLAV 3 ζημιωϑῇ VE ζημιωϑεὶσ W γιγνομέ- 
γουσ W 4 Ἐἐπηγγεί || fin. fol. 22, excidit i Hip usque ad πάντες p- 46, 15 
P 5 τέσσαρας] ó V κελεύσησ FV ἵνα L? εἰρηνευϑῆ, εἰ 1 ras., 

By ex.cor.m.2L 1 *a&uavov F 8 Neon go E 9 ὧν] ὃν L! 

Ἐδιατάγματα W — 11 μέγας! maximus Lat — artarxerzes Lat ἕως] μέχρι 
LA 12 ἑπτὰ] BV sixogi] x V xal ἑχατὸν] om. F χαὶ p V σατρα- 

πιῶν FL!'V ἄρχουσι τάδε γράφει] pr incipibus et iudicibus, qui eius imperio 
subiecti sunt, salutem dicit Lat 15 ἀλλὰ F ἀλλ᾽  — 20 Aucvov] sed cle- 

mentia et lenitate gubernare subiectos, ut absque ullo timore uitam silentio trans- 
igentes optata cunctis mortalibus pace fruerentur. quaerente autem me a con- 

siliarüis meis, quomodo hoc posset impleri, unus qui sapientia ac fide ceteros 
praecellebat et erat post regem secundus, Aman nomine Lat 16 εἰρήνην W 

εὐνομίας! εὐνομίασ ἀφορμὰσ LA εὐνομίαν 19 δευτέρου! δὲ ὑπεροὺ 
F διὰ πίστιν δευτέρου tr. ΤΑἿΡ βεβαίαν VW 240 χηδεμονικῶς] κηδεμονι- 
χῶσ ἁπάντων LAW παντάπασιν] πᾶσιν LAW in toto orbe terrarum Lat 
2t dààoxotov, 4o i.ras. mM.2L 22 ἔϑνεσι FW 
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τὴν μοναρχίαν μισοῦν χαὶ δύσνουν τοῖς ἡμετέροις πράγμασι, χελεύω 
τοὺς δηλουμένους ὑπὸ τοῦ δευτέρου μου πατρὸς “ἽἽμάνου τεάντας 
σὺν γυναιξὶ xal τέχνοις ἀπολέσαι μηδεμίαν φειδῶ τ:τοιησαμένους, 
μηδ᾽ ἐλέῳ “τλέον 7 τοῖς ἐπεεσταλμένοις τεεισϑέντας τταραχοῦσαι τῶν 

γεγραμμένων. χαὶ τοῦτο γενέσϑαι βούλομαι τῇ τετράδι καὶ δεχάτῃ 
τοῦ δωδεχάτου μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους, ὅτεως οἱ τεανταχόϑεν 

ἡμῖν πολέμιοι μιᾷ ἡμέρᾳ διαφϑαρέντες τοῦ λοιποῦ μετ᾽ εἰρήνης 
ἡμῖν τὸν βίον διάγειν τταρέχωσι.““ τούτου χομισϑέντος τοῦ προσ- 
τάγματος εἰς τὰς τεόλεις xal τὴν χώραν ἕτοιμοι πάντες ἐπὶ τὴν 
τῶν Ιουδαίων ἀττώλειαν εἰς τὴν προειρημένην ἡμέραν ἐγίνοντο" 
ἐσττεύδετο δὲ τοῦτο xci iv τῇ Σούσῃ. ὃ μὲν οὖν βασιλεὺς καὶ ὃ 
μάνης πρὸς εὐωχίαις χαὶ τεότοις ἦσαν, ἐν ταραχῇ δ᾽ ἣν » πόλις. 

7. Ὁ δὲ Magóoyoioc μαϑὼν τὸ γινόμενον τιεριρρηξάμενος τὴν 
ἐσθῆτα χαὶ σάχχον ἐνδυσάμενος χαὶ χαταχεάμενος σποδιὰν διὰ τῆς 

πόλεως ἐφέρετο βοῶν, ὅτι μηδὲν ἀδιχῆσαν ἔϑνος ἀναιρεῖται, καὶ 
τοῦτο λέγων ἕως τῶν βασιλείων ἤλϑεν xal πρὸς αὐτοῖς ἔστη" οὐ 
γὰρ ἐξῆν εἰσελϑεῖν αὐτῷ τοιοῦτον περιχειμένῳ σχῆμα. τὸ δ᾽ αὐτὸ 
xci πάντες ἐποίησαν οἱ ἐν ταῖς πόλεσιν Ἰουδαῖοι, ἐν αἷς τὰ πεερὶ 
τούτων τιροετέϑη γράμματα, ϑρηνοῦντες xal τὰς χατηγγελμένας 
αὐτοῖς συμφορὰς ὀδυρόμενοι. ὡς δ᾽ ἀτήγγειλάν τινὲς τῇ βασιλίσσῃ 
τὸν Πῆαρδοχαῖον ἐν οὕτως οἰχτρῷ σχήματι ττρὸ τῆς αὐλῆς ἑστῶτα, 
ταραχϑεῖσα πρὸς τὴν ἀχοὴν ἐξέσεεμτεεν τοὺς μεταμφιάσοντας αὐτόν. 
οὐ πεισϑέντος δὲ ἀποδύσασθαι τὸν σάχχον, οὐ γὰρ ἐφ᾽ ᾧ τοῦτον 
ἀναγχασϑείη λαβεῖν δεινῷ :τεπαῦσϑαι τοῦτο. προσχαλεσαμένη τὸν 

S 218 — Esther III 13. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 322. 
2 Ἐδηλουμένουσ, ἡ i.ras. m. 2 1 *uov om. F  *euevov F 8 *&mo- 

λέσϑαι LV 4 ἔλεον F ἢ om. W ἀπεσταλμένοισ F πεισϑέντας] ὑπαχ- 

ϑέντασ LAW ὃ γραμμάτων V. τετάρτη WE Ἐδεχάτη] v V. 8 *óoóe- - 
κάτου] i8' V δεχάτου W Ἐμηνὸς] mensis adar Lat 8 παρέχωσι] ἔχωσι 
F 9 ἐπὴ εἰσ LAE, i marg. ἐπι 1 10 Ἐάπωλειαν] ἀπώλειαν καὶ παντελῆ 
ἐξολόϑρευσιν V ἐγίνετο Ἐ ἐγίγνοντο LAW ἐγένοντο E 11 Ἐὲν vg 
Σούσῃ in susis Lat ἐν τοῖς Σούσοις Hudson 12 δὲ WE 13 γινόμενον) 
γινόμενον καὶ V γιγνόμενον W γενόμενον E Ἐπεριρηξάμενοσ, & deletum 
F 14 *alc95t« L! ἐνδυσάμενος] ἐνδὺσ LAWE Ἐχαταχεόμενοσ F 
16 ἦλϑε FAVWE et ex corr. L 17 ἐξῆν] codd. Zon ἐξὸν ἦν E "αὐτὸν 
L'A τοιοῦτο E  *ztguetlutvov LA. τῶ δ᾽ αὐτῶ L! αὐτὸ, τὸ ex v--* 
cor. V δὲ E 18 Ἐἐποίησαν incip. fol. 23 P οἱ om. PFVE 20 óóv- 
ρώμενοι L! — ó&E 21 ἔπρὸσ τῇ αὐλὴ W — 22 ἐξέπεμψε E /— *uttaugud- 
σαντασ («v in ov corr. L) FL μεταμφιάσοντασ, ov i. ras, V. μεταμφιέσοντασ 

W *23 δ᾽ FLVW 24 λαβεῖν) βαλεῖν W δεινῶσ LA τοῦτον LA 
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εὐνοῦχον ᾿χράϑεον, χαὶ γὰρ ἔτυχεν αὐτῇ ππαρών, ἀττέστειλεν Mag- 
δοχαίῳ γνωσόμενον, τίνος συμβεβηχότος αὐτῷ σχυϑρωοῦ τεενϑεῖ 
xci τὸ σχῆμα τοῦτο περιχείμενος οὐδ᾽ αὐτῆς πιαραχαλούσης ἀπίέ- 
Sero. ὃ δὲ Ἰϊαρδοχαῖος ἐπέδειξε τῷ εὐνούχῳ τὴν αἰτίαν τό τε : 

ὅ γράμμα τὸ χατὰ τῶν Ἰουδαίων εἰς ἅπασαν τὴν ὑπὸ τῷ βασιλεῖ 
χώραν διαπεμφϑὲν xol τὴν τῶν χρημάτων ὑ:τόσχεσιν, ἧ τὴν ἀπώ- 
λειαν τοῦ ἔϑνους ἡτεῖτο παρὰ τοῦ βασιλέως ᾿Ἵμάνης. oig δὲ 
αὐτῷ καὶ τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐν Σούσοις τιροτεϑέντων χομίσαι τῇ 

Ἐσϑῆρι καὶ περὶ τούτων δεηϑῆναι τοῦ βασιλέως ἐνετέλλετο xal 
» σωτηρίας ἕνεχεν τοῦ ἔϑνους μὴ ἀδοξῆσαι λαβεῖν σχῆμα ταπεινόν, 

Ü παραιτήσεται τοὺς Ιουδαίους κινδυνεύοντας αττολέσϑαι" τὸν γὰρ 
τὴν δευτέραν ἔχοντα τῷ βασιλεῖ τιμὴν “μάνην κατηγορήσαντ᾽ αὐ- 
τῶν τιαρωξυγχέναι xat πρᾶν τὸν βασιλέα. ταῦτα γνοῦσα ττιέμττει 
σπιάλιν πιρὸς Π]αρδοχαῖον δηλοῦσα, ὅτι μήτε χληϑείη τερὸς τοῦ βασι- 
λέως x«i ὃ εἰσερχόμενος πιρὸς αὐτὸν ἄχλητος ἀποϑνήσχει, σπελὴν εἰ 
μή τινα σώζειν βουλόμενος “τροτείνειεν τὸν χρυσῆν ῥάβδον" ᾧ γὰρ 
τοῦτο ποιήσειεν Ó βασιλεὺς ἀχλήτῳ προσελϑόντι, οὗτος οὐχ ἀττο- 
ϑνήσχει μόνος, ἀλλὰ συγγνώμης τυχὼν σώζεται. Ἰϊαρδοχαῖος δὲ 
τούτους κομίσαντος αὐτῷ τοῦ εὐνούχου παρὰ τῆς Ἐσϑῆρος τοὺς 
λόγους ἀπαγγέλλειν ἐχέλευσεν αὐτῇ, μὴ τὴν ἰδίαν οὕτως σχοπεῖν 
σωτηρίαν, ἀλλὰ τὴν χοινὴν τοῦ ἔϑνους" εἰ γὰρ ἀμελήσειεν τούτου 
γῦν, ἔσεσϑαι μὲν αὐτῷ βοήϑειαν zagà τοῦ ϑεοῦ ττάντως, αὐτὴν 
δὲ xal τὸν πτιατρῷον οἶχον αὐτῆς ὑττὸ τῶν θλιγωρηϑέντων διαφϑαρύ- 

ἃ 223 — Esther IV 5. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 322. 
1 dyok-9scov E ἐτύγχανεν V zx«gov| παρ᾽ ov V Μαρδοχαίῳ] 

πρὸσ μαρδοχαῖον LAWE το V ad mardochaeum Lat 8. οὐδὲ W 
5 τῷ om. W 6 χωρα L ἡ ΡΥ ὟΝ 7 ἠτεῖτο] ητείτω P. ὠνεῖτο 
FLAVWE comparauerat Lat bids τᾶ. pr. S Ἑαύτῳ] αὐτοῖσ PFV 
ἀντίγραφον τῶν] ἐγγραφον τὸ W ἀντίγραμμα τὸ E προστεϑέντων F 
προτεϑὲν WE 9 Ἐσϑηρῇ PE ἐσθήρα ΕἸ ΑΥ͂ καὶ om. E fort. recte 
10 ἕνεχε Ἐ ἕνεχα LAVWE ἀδοξῆσαι! ἐδόξησ 11 ᾧ] 0 W ἕπαραι- 
τήσεται! ostenderet Lat 12 χατηγορήσαντ᾽ αὐτῶν] κατηγορήσαντα τῶν iov- 
δαίων FLAVWLat 18 παρωξυχέναι Ἐ παρωξυνχέναι 1, παροξυνχέναι ἃ 

Ἐπέμπει ἀποπέμπει PF 14 Ἐπρὸς] πρὸσ τὸν LA ἘἜμήτε] μὴ μετα LAW 
15 εἰσερχομενος πρὸς αὐτὸ»] παρ᾽ αὐτὸν (αὐτῶν W) εἰσελϑὼν WE 

10 προτείνειε FAVE προτείνοιε LW χρυσέαν FLAVWE γὰρ] γὰρ &v 
FLAVW, recte si ποιήσῃ scribetur 17 προσελθόντι πρὸσ αὐτὸν ἐλϑόντι 
LA πρὸσ αὐτὸν εἰσελϑόντι FVW αὐ eum intranti Lat 19 Ἐἐσϑήρασ FLAVW 

20 ἀπαγγέλειν F!E! οὕτω ΕΑΥ̓ΥΥΕ et ex corr. L, om. Lat 28 Ἐόλιγωρι- 
 Sévtov 'W 
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ATE , , ^ ^ - , 

σεσϑαι. ἡ δὲ Ἐσϑήρα ἐπέστειλεν uiv τῷ ἸΠαρδοχαίῳ τὸν αὐτὸν. 
, , - , * Ax 4 

στέμαμ!ασα διάχονον εἰς Σοῦσα πορευϑέντι τοὺς ἐχεῖ Ἰουδαίους eig 

ἐχχλησίαν συναγαγεῖν χαὶ νηστεῦσαι πάντων ἀποσχομένους ὑπὲρ 
αὐτῆς ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, τὸ δ᾽ αὐτὸ στοιήσασα μετὰ τῶν ϑερατται- 
νίδων τότε πιροσελεύσεσϑαι τῷ βασιλεῖ τεαρὰ τὸν νόμον ὑπισχνεῖτο, 
xav ἀποϑανεῖν δέη τοῦτο ὑπομενεῖν. 

8. Καὶ Παρδοχαῖος uiv xarà τὰς Ἐσϑῆρος ἐντολὰς τόν τὲ 
λαὸν ἐποίησεν νηστεῦσαι xal τὸν ϑεὸν αὐτὸς ἱχέτευσε μηδὲ νῦν 
ὑπτεριδεῖν αὐτοῦ τὸ ἔϑνος ἀπολλύμενον, ἀλλ᾽ ὡς xal πρότερον αὖ- 

τοῦ στολλάκις τιροενόησεν xal ἁμαρτόντι συνέγνω, xal viv αὐτὸ 
ῥύσασϑαι τῆς χατηγγελμένης ἀπωλείας" οὐδὲ γὰρ ἁμαρτόν τι χιν- 
δυνεύειν ἀχλεῶς ἀποϑανεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸν γὰρ εἶναι τὴν αἰτίαν τῆς 
"4u&vov ὀργῆς, ὅτε μὴ τιροσεχύνησα μηδ᾽ ἣν σοί, δέσποτα, φησίν, 
τιμὴν τταρεῖχον, ταύτην ἐχείνῳ τταρασχεῖν ὑττέμενον, ὀργισϑεὶς ταῦτα 
χατὰ τῶν μὴ παραβαινόντων τοὺς σοὺς νόμους ἐμηχανήσατο.“ τὰς 
δ᾽ αὐτὰς ἠφίει xal τὸ τιλῆϑος φωνάς. “ταραχαλοῦν προνοῆσαι τὸν 
ϑεὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν χαὶ τοὺς ἐν ἁπάσῃ τῇ γῇ Ισραηλίτας 
ἐξελέσϑαι τῆς μελλούσης συμφορᾶς" χαὶ γὰρ πρὸ ὀφϑαλμῶν αὐτὴν 
εἶχον ἤδη xal πτροσεδόχων. ἱχέτευε δὲ xoi Ἐσϑήρα τὸν ϑεὸν τῷ 
σεατρίῳ νόμῳ ῥίψασα χατὰ τῆς γῆς ἑαυτὴν xal πενϑικὴν ἐσθῆτα 
γεριϑεμένη, xal τροφῇ xal ποτῷ xci τοῖς ἡδέσιν ἀπτοταξαμένη 
τρισὶν ἡμέραις ἤτει τὸν ϑεὸν ἐλεηϑῆναι μὲν αὐτήν, δόξαι δ᾽ ὀφϑεῖ- 

$8 228 — Esther IV 15. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 323. 
120950 E ἐπέστειλεν] ἀπέστειλεν P ἀπέστειλε μὲν FA ἐπέστειλε uiv 

L ἀπέστειλε E denuntiauit Lat 2 διάκονον, ὦ i. ras. m. 2 L * govoav 
W πορευϑέντα E — 3 ἀποσχομένων F — 4 ποιησαμένη PFV ποιήσασαν 
W  *degantvióov PLA — 5 ὑπισχνεῖται E 6 *ófo. LAW ὑπομένειν 
codd. E 1 τὰς] τὰσ to FLAV — ἐσθϑήρασ FLAV 8. *x«l τὸν — 9 ἀπολ- 
λύμενον] (fecit) — deumque suum petere, ut nec eam nec gentem eius perituram 

contemneret Lat αὐτὸς] E αὐτὸν PF σὺν αὐτοῖς LAW, om. V Ἐϊχετεῦσαι 
PFLAVLat ἕμηδὲ νῦν] μηδὲν P 9. *zxeguóstv Herwerden 10 &uepróvzi] 
V! ἁμαρτῶντι PFLAW et ex corr. V αὐτῶ F αὐτοῦ LA 11 ῥύσασϑαι 
γνώσεσϑαι P ἀπολείασ P γὰρ om. W ἁμαρτῶν PFL! et ex corr. V 
χινδυνεύει V 12 sive] εἰδέναι PFV (cum) — nosset Lat 13 προσεχύνησα, 
« ex «v corr. m. 2 V salutabat Lat ἣν, ἢ i.ras. m. 2L φησὶν δέσποτα 
tr. W 14 ἐχείνω, o corr. J.2L ὑπέμεινα V 15 σοὺς νόμους] νόμουσ 
gov W 16 παραχαλῶν V zoovongoa προνοῆσαί τι FV 17 τῇ om. 
FLAVW ἰσραηλιτῶν LAW 19 χαὶ ἐσθήρα δὲ ἱκέτευε tr. V ἱχέτευσε 
E ἐσϑὴρ E ἡ ἐσϑήραΝ 80 πατρώω F τῆς om. E. ὀῬπενϑηχὴν PL: 
πενϑίμου Zon 21 Ἐχαὶ τροφῇ — ἀποταξαμένη om. ΡΕῪ 22 " τρισὶν] 
τρισὶν 8 P. — *óóSed] δεῖξαι ὟΝ δὲ E 
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σαν τῷ βασιλεῖ τειϑανὴν μὲν τοὺς λόγους σπιαραχαλοῖσαν τὸ δὲ 
εἶδος εὐτερετεστέραν τῆς τάχιον οὖσαν, ἵν᾿ ἀμφοτέροις καὶ soc 233 

τὴν “ταραίτησιν ὀργῆς, εἴ τι τεαροξυνϑείη τιρὸς αὐτὴν ὁ βασιλεύς, 
χρήσαιτο χαὶ πιρὸς τὴν συνηγορίαν τῶν ὁμοεϑνῶν ἐν τοῖς ἐσχά- 
τοις σαλευόντων, μῖσός τε γενέσϑαι τῷ βασιλεῖ τιρὸς τοὺς ἐχϑροὺς 
τῶν Ιουδαίων xai τὴν ἀπώλειαν αὐτοῖς τὴν μέλλουσαν, ἐὰν ὀλιγω- 
ρηϑῶσιν bm αὐτοῦ, χατασχευάσοντας. 

9. Ταῦϑ᾽ ἱχετεύουσα τὸν ϑεὸν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἀποδύεται 234 
μὲν τὴν ἐσθῆτα ἐχείνην χαὶ τὸ σχῆμα μεταβάλλει, χοσμησαμένη δ᾽ 
ὡς ἐχρὴν τὴν βασίλισσαν σὺν δυσὶν ϑεραπαίναις, ὧν ἡ μὲν ἐπτερει- 
δομένην αὐτὴν χούφως ἔφερεν, ἡ δὲ ἑπομένη τὸ βαϑὺ τοῦ ἐνδύμα- 
τος καὶ μέχρι τῆς γῆς κεχυμένον ἄχροις ἀπιῃώρει τοῖς δαχτύλοις, 
ἤχει πυρὸς τὸν βασιλέα, μεστὴ μὲν τὸ πιρόσωτεον ἐρυϑήματος, τεροσ- 
ηνὲς δὲ xol σεμνὸν ἐπιιχειμένη τὸ κάλλος. εἰσήει δὲ πιρὸς αὐτὸν 235 

μετὰ δέους. ὡς δὲ xarà πρόσωπον αὐτοῦ χαϑεζομένου iz τοῦ 
ϑρόνου γίνεται τὸν βασιλιχὸν τιεριχειμένου xóouov, οὗτος δ᾽ ἦν ἐχ 
σποιχίλης μὲν ἐσθῆτος, χρυσοῦ δὲ καὶ λέϑου “τολυτελοῦς, φοβερώ- 236 
τερον xal δι᾿ αὐτὰ μᾶλλον ϑεασαμένη χαί τι x&xcívov πιροσιδόντος 
αὐτὴν ἀττηνέστερον xol διαχεχαυμένῳ ὑτεὸ τῆς ὀργῆς τῷ τιροσώττῳ, 
πάρεσις αὐτὴν εὐθὺς λαμβάνει xal τοῖς τταρὰ τιλευρὸν οὖσιν ἀχα- 
γὴς ἐπέπεσεν. ὁ δὲ βασιλεὺς κατὰ βούλησιν οἶμαι τοῦ ϑεοῦ τὴν 297 
διάνοιαν μετέβαλεν xol δείσας τεερὶ τῇ γυναιχέ, μὴ χαὶ πάϑῃ τι 

$8 232 — Esther IV 17. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 323. 
1 "πειϑανὴν P 2 τάχιον] τάχειον P. ὄψεωσ i. ras. F προτέρασ V 

ἵνα V 8 ὀργῆς! vo ὀργῆσ LAVW et τῇ ἤτει Β' εἴτι καὶ W 4 ὅμο- 
£9vov P 5 ἔτε γενέσϑαι] γεγενῆσϑαι PV τὲ γεγενῆσϑαι F Ἐἐξχϑρὸσ P 

6 δλιγορηϑῶσιν L! 7 χατασχευάσοντοσ Δ χατασχευάσαντοσ P κατα- 
σχευάσαντασ FL'W χατασχευάσαντα V 8 ταῦτ᾽ P ταῦτα FLAMVW 
ἡμέραισ L'A. 9 Ἐμὲν s. F Ἐχρσμησαμένην P χκομησαμένη W δὲ 
WE 10 Ἐἐχρῆν, ? suppl. m. 1 L ϑεραπέναισ PE Ἐἐπεριδομένην 
P 12 "ἐχχεχυμένον LAW Ἐκπῃώρει] ἀπεωρεῖτο P ἀπαιώρει F 
13 *7xs] 5o καὶ LA ἧχεν W 14 περιχειμένη E Ἑαὐτὸν] τὸν βασι- 
λέα καὶ PF τὸν βασιλέα V regem etiam Lat ΄ 19 Ἐχατὰ] xal κατὰ P 
16 Ἐγίνεται, ετ ex εσϑ' corr. P γίγνεται W οὗτος 0] óc WE 11 Ἐἐσϑῆ- 
vo-Go L 18 χαὴ τε E. *ó αὐτὰ] διὰ ταῦτα LAW — *xal τι, καί 1. ras. 
ex 8 corr. P 19 διαχεχαυμένῳ] διαχεχαλυμμένω ῬΕΥ ὑπ᾽ ὀργῆσ W 
20 ἑπάραισισ P sv9vo αὐτὴν tr. VE λαμβάνει ὑπὸ (ἀπὸ LA) δέουσ 
λαμβάνει FLAVWE τοῖς — ovow] τῇ παρὰ πλευρὸν ἰούσῃ E super ancillas 
quae prope latera eius erant Lat, unde ταῖς m. πλευρὰν οὔσαις Hudson 
21 Ἐἕἔπεσεν PFV 22 ἔτὴν γυναῖχα LAW τῆσ γυναικὸσ ἡ ἔχαὶ om. V 

Iosephus III. 4 
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TOY χειρόνων ὑπτὸ τοῦ φόβου, ἀνεπήδησεν ἐχ τοῦ ϑρόνου, xal ταῖς 
ἀγχάλαις αὐτὴν ὑπολαβὼν ἀνεχτᾶτο χατασπαζόμενός τὲ xal τεροσ- 
ομιλῶν ἡδέως χαὶ ϑαρρεῖν τεαραχαλῶν xol μηδὲν ὑπτοτετεύειν σχυ- 
ϑρωπόν, ὅτι πρὸς αὐτὸν ἄχλητος ἔλθοι" τὸν γὰρ νόμον τοῦτον 

' ' c , ΞΞ ' P € , 2 - , » 

σπερὸς τοὺς ὑπηχόους χεῖσϑαι, τὴν δὲ ὁμοίως αὐτῷ βασιλεύουσαν 
πᾶσαν ἔχειν ἄδειαν. ταῦτα λέγων τὸ σχῆπτρον αὐτῆς ἐνετίϑει τῇ 
χειρὶ καὶ τὴν ῥάβδον ἐξέτεινεν ἐτεὶ τὸν αὐχένα αὐτῆς διὰ τὸν νόμον 
εὐλαβείας αὐτὴν ἀττολύων. ἡ δ᾽ ὑπὸ τούτων ἀναζωτιυρήσασα, ,.δέ- 
σποτ᾽, εἶσιεν, οὐχ ἔχω σοι τὸ αἰφνίδιον τοῦ συμβεβηχότος uot óq- 
δέως εἰπεῖν" ὡς γὰρ εἶδόν σε μέγαν xol χαλὸν xal φοβερόν, εὐθὺς 
ὑπεχώρει μου τὸ τινεῦμα xal κατελειπόμην ὑπὸ τῆς ψυχῆς.“ μόλις 
δ᾽ αὐτῆς χαὶ ταῦτα φϑεγγομένης xci μετὰ ἀσϑενείας αὐτόν τὲ 
ἀγωνία xci ταραχὴ κατελάμβανεν χαὶ τὴν Ἐσϑῆρ᾽ εὐψυχεῖν xal τὰ 
χρείττω τιροσδοχᾶν “ταρεϑάρρυνεν, ὡς αὐτοῦ xal τὰ ἡμίση τῆς βα- 
σιλείας, εἰ δέοιτο τούτων, “πταραχωρήσοντος αὐτῇ. ἡ δὲ Ἐσϑήρα 
ἐφ᾽ ἑστίασιν αὐτὸν μετὰ ᾿Ἵμάνου τοῦ φίλου πρὸς αὐτὴν ἐλϑεῖν 
ἠξίωσεν" “ταρεσχευαχέναι γὰρ αὐτὴν δεῖτενον ἔλεγεν. ὡς δ᾽ ἐπένευ- 
ccv xal τταρῆσαν, μεταξὺ ztívow τὴν Ἐσϑῆρα ἐχέλευσε δηλοῦν αὐτῷ, 
τί βούλεται" μηδενὸς γὰρ ἀτυχήσειν, μηδ᾽ ἂν τὸ μέρος τῆς βασι- 
λείας ἐθελήσῃ [λαβεῖν]. ἡ δὲ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἀνεβάλλετο φράζειν 
αὑτῷ τὴν αὑτῆς βούλησιν, εἶ τεάλιν ἔλϑοι τιρὸς αὐτὴν μετὰ zd ucvov 
ἐφ᾽ ἑστίασιν. 

10. Τοῦ δὲ βασιλέως ὑττοσχομένου ὃ ̓ Ἵμάνης ἐξῆλϑεν πεεριχα- 
orc ἐπὶ τῷ μόνον ἠξιῶσϑαι συνδειτενεῖν τῷ βασιλεῖ τεαρὰ τῇ Ἐσϑήρᾳ, 

$ 238 — Esther V 1. 

PFLAOVWELat Zonaras I p. 323. 
1 "ἀπὸ V  éx] ἀπὸ FLAVWE 2 Ἐὐπολαβὼν] ἀναλαβὼν Ῥ ὑποβαλὼν 

ΕὟ *vce om. W 4 ἀχλήτωσ F 6 πᾶσαν om. P 1 Ἐδιὰ] χαὶ O 
8 αὐτὴν] αὐτὸν A. δὲ OWE Ἐτούτον 11' *d&va&Zozvon9sio« Cocceji 
δέσποτα FLAOVWE 10 *uéya F 11 μου] μοι LAWE 12 δὴ om. PFOV 

δὲ E καὶ μετὰ] ὑπὸ E 13 Ἐτὴν] τὸ τῆσ (τὸ suppl. m. 2) V Ἐσϑῆρ᾽ 
εὐψυχεῖν καὶ] ἐσθήρασ ψυχὴν (ἣν ex corr. m. 2 V) PFV ἐσϑήρα (ἐσϑήραν 1,34) 
εὐψυχεῖν τε καὶ LAWE ἐσθῆραν εὐψυχεῖν za) Ο 14 Ἐχρείττω, ὦ ex ov corr, 
uid. m. 2L — ἔπαρεϑάρσυνεν OW "ἥμισυ P ἡμίσει Ὁ 15 "παραχωρήσαν 
toc FW ἔῃ om. PF 26959 OE 16 *éx' ἐστίασιν Ῥ ἐπὶ ἑστίασιν FOV 
*duavovo P ἀμανοῦ F vov ἀμάνου E Ἐπρὸςϊ ἐπ᾿ P 17 δὲ FLAOVE 
18 *vcz ἐσθήρα LAW τὴν ἐσθήραν V * «vto δηλοῦν tr. OV 20 ἐϑε- E. 
λήσῃ λαβεῖν) poscere uoluisset Lat ἐϑελήσει A λαβεῖν om. PF Ἐἐσ W 
Ἐάνεβάλετο coni 21 *uevc W — *auuavov P ἀμανοῦ F— 22 Ἐἐῤφ᾽ πρὸσ 
FLAOV 23 *cuudáryo P 24 μόνοσ E τὴν ἐσθῆρα Ὁ τὴ ἐσϑῆρι WE 
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er , » η , ^ » ν - - 

xai ὅτι μηδεὶς τοσαύτης ἀλλὸς τυγχάνει τεαρὰ τοῖς βασιλεῦσι τιμῆς. 
^ E] - L] - " € , * ^ - 

ἰδὼν δ᾽ ἐν τῇ αὐλῇ αρδοχαῖον ὑτιερηγανάχτησεν" οὐδὲν γὰρ αὐτῷ 
cag αὑτοῦ ϑεασαμένου τιρὸς τιμὴν ἐγένετο. xal τεαρελϑὼν τερὸς 

€ M ^ -A , ) F^ * * "T T , 

αὑτὸν τὴν yvvaixe Γάζασαν ἐχάλεσεν xal τοὺς φίλους. ὧν τεαρόν- 
er ^ , [4 3 * - ^s ^ , , 

τῶν διηγεῖτο τὴν τιμήν, ἧς οὐ ztag& τοῦ βασιλέως ἀτολαύοι μόνον, 
"] ^ LI ^ - B ν ^ » ^ , € ] ^ , 

αλλὰ καὶ maga τῆς βασιλίσσης" καὶ γὰρ τήμερον ὡς δειτινήσειεν 
ES " Fees ; , "ἡ ) A - 

sap αὑτῇ uovoc σὺν τῷ βασιλεῖ, κληϑείη στάλιν εἴς τὴν érttovOay. 

ἔλεγέν τε μὴ ἀρέσχεσϑαι ἸΠαρδοχαῖον ὁρῶντα ἐν τῇ αὐλῇ τὸν Ἰου- γ μη ἂρ ph: Q ῇ «v ̂j v 
- ὌΝ ^ - , ᾿Ὶ , ^ - , 

δαῖον. τῆς δὲ γυναιχὸς αὑτοῦ Γαζάσης εἰτεούσης κελεῦσαι ξύλον 

χοτεῆναι ττηχῶν ἑξήχοντα xal πρωὶ sape τοῦ βασιλέως αἰτησάμε- 
3 - ^ E ) , M , 

vov ἀνασταυρῶσαι τὸν MaoÓoyeiov, &mcuvéGag τὴν γνώμην sc000- 
- 2. .£ ,η ς , - - €- 5^4 

ἔταξεν τοῖς οἰχέταις ξύλον ἑτοιμασαμένους στῆσαι τοῦτο ἐν τῇ αὐλῇ 
χειρὸς τιμωρίαν ]αρδοχαίῳ. καὶ τοῦτο μὲν ἣν ἕτοιμον" ὃ δὲ ϑεὸς 

- 3 , - ^ , Y ' , 

χατεγέλα τῆς «duavov πονηρᾶς ἐλτείδος xal τὸ συμβησόμενον εἰδὼς 
ἐτέρχεετο τῷ γενησομένῳ᾽ τοῦ γὰρ βασιλέως διὰ νυχτὸς ἐχείνης 
2 d ^ [4 2 2 , 3 - » "UA ^ 

ἀφαιρεῖται τὸν ὕπνον. ὃ δ᾽ ov βουλόμενος ἀργῶς ἀπολέσαι τὴν 
" 34242 , - - , , ) ' ) 

aygvzvíav, ἀλλ᾽ εἴς τι τῶν τῇ βασιλείᾳ διαφερόντων αὑτὴν ava- 
ἕν , , - ^ 2 - ^; 

λῶσαι, τὸν γραμματέα χομίσαντα καὶ τῶν τιρὸ αὐτοῦ βασιλέων τὰ 
, - , , , ᾽ - , 

ὑπομνήματα xci τῶν ἰδίων τεράξεων ἀναγινώσχειν αὐτῷ προσέταξεν. 
χομίσαντος δὲ χαὶ ἀναγινώσχοντος “εὐρέϑη τις δι᾿ ἀριστείαν ἔν τινι 
γέρας εἰληφὼς χώραν, ἧς καὶ τὸ ὄνομα ἐγέγραπτο. ἕτερον δὲ διὰ 
χείστιν τετυχηχότα δωρεᾶς μηνύων ἦλϑεν χαὶ ἐπὶ Γαβαταῖον xoi 

ὃ 244 — Esther V 12. 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 323. 
1 ἄλλοσ τοσαύτησ tr. V ἄλλοσ ταὐύτησ W — tuj] vo τιμῆσ W ---- τιμῆσ 

V 268: L'AE *e«vAg]) «vtr καὶ O 3 παρ᾽ περὶ E πρὸς αὑτὸν] 
ἔσω πρὸσ αὐτὸν LAW ἔσω ΕΒὀ 4 αὐτὸν codd. Πάζασαν] γαζαγαν P. ζάρα- 
σαν WE zarasan Lat 5 Ἐδιηγεῖται V ἧς] óc PF et E, in quo alia mutata 
sunt ἀπολαύει E μόνου PFOVE et ut uid. W 6 γὰρ τήμερον om. 
E σήμερον FLAOVW δὄειπνίσειεν P συνδειπνήσειξ E 7 χληϑείη] κλη- 
ϑεί: F καὶ κληϑείη LAW Lat ;(h. e. δὲ) χληϑείη V καὶ oc κληϑείη E "πάλιν 
εἰς τὴν ἐπιοῦσαν abscissum euan. F 8 Ἐτε] autem Lat Ἐμαρδοχαῖον μὴ 
ἀρέσχεσϑαι tr. Ρ  Ἐάρέσχεσϑαι] ἀνέχεσϑαι τῆ αὐλῇ i. ras. angustius 
scripsit m, 2 P Ἑξουδαῖον ex corr. m. 2 V 9 γαζάσσησ Α γάζασ V ζαράσασ 
W zarasan Lat — 10 *gxomzjrveu F ἑξήκοντα] ξ΄ LV πεντήκοντα WE quin- 

quaginta Lat, idem Esth. V 11 12 Éroiuade, V ἑτοιμασαμένοισ E — *rovto, 
to S.m.2 P 13 μαρδοχαίου VE Ἐδὲ om. P 14 χαταγελὰ FVE! 
*gduavov F — 15 διὰ τῆσ νυχτὸσ LAWE — 16 8E — 17 Ὲῳτῇ ἐν τῇ LAW 

18 Ἐγραμματαῖα P 19 *zgocíracotv W — 21 χώρα F χαρὰν W — 22 δω- 
ρεᾶσ τετυχηχότα tr. V τετυχηκότα om. PF μηνύων om. LA — 549o» P 
ἤλϑε FA et ex corr. L Γαβαταῖον! gabatheum Lat γαβαϑῶον FW βαγα- 
ϑῶον LV, idem supra ὃ 207 

ΔῈ 
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Θεοδέστην τοὺς ἐπιβουλεύσαντας εὐνούχους τῷ βασιλεῖ, ὧν μηνυτὴς 
ἸΠαρδοχαῖος ἣν γεγενημένος. φράσαντος δὲ τοῦτο μόνον τοῦ γραμ- 
ματέως xci μεταβαίνοντος εἰς ἑτέραν ττρᾶξιν ἐπέσχεν ὃ βασιλεὺς 

πυνϑανόμενος, εἰ μὴ ἔχει γέρας αὐτῷ δοϑὲν ἀναγεγραμμένον. ó δ᾽ 
ὡς ἔφη μηδὲν εἶναι, χελεύσας ἡσυχάζειν, τίς ἡ τῆς γυκτὸς ὥρα, ὃ 
παρὰ τῶν ἐπὶ τούτῳ τεταγμένων ἐπυγνϑάνετο. μαϑὼν δ᾽, ὡς óe- 
ϑοος ἐστὶν ἤδη, πρυσέεαξεν τῶν φίλων ὃν ἂν τερὸ τῆς αὐλῆς εὕ- 
ρωσιν ἤδη παρόντα τοῦτον αὐτῷ δηλοῦν. ἔτυχέν τὲ ὥστε ᾿Ἵ“μάνην 
εὑρεϑῆναι᾽ ϑᾶττον γὰρ τῆς συνήϑους ὥρας ἐληλύϑει χερὶ τοῦ Moe 

δοχαίου ϑανάτου δεησόμενος αὐτοῦ. τῶν οὖν ϑεραπόντων eiztov- 
των, ὅτι ^ Au&vng εἴη σερὸ τῆς αὐλῆς, ἐχέλευσεν αὐτὸν εἰσκαλέσαι. 

εἰσελϑόντος δέ ,qíAov, εἶσεεν, εἰδὼς ἐμαυτῷ σὲ μόνον εὔγουν συμ- 

ΠΡ εῦδαν μοι παρακαλῶ, πῶς ἂν τιμήσαιμι τινὰ dione bz 

ἐμοῦ σφόδρα τῆς ἐμαυτοῦ μεγαλοφροσύνης ἀξίως." ὁ δὲ ᾿“μάνης 
λογισάμενος, ἣν ἂν δῷ γνώμην ταύτην δώσειν ὑπὲρ αὐτοῦ, φιλεῖ- 
σϑαι γὰρ ἑαυτὸν ὑπὸ τοῦ βασιλέως μόνον, ἣν ᾧετο ἀρίστην εἶναι 

ταύτην φανερὰν ἐποίησεν. εἶττεν γάρ ..εἰ βούλοιο τὸν ἄνϑρωττον 
ὃν φὴς ἀγαττᾶν δόξῃ περιβαλεῖν, ποίησον ἐφ᾽ ἵππου βαδίξειν τὴν 
αὐτὴν ἐσθῆτά σοι φοροῦντα χαὶ περιαυχένιον χρυσοῦν ἔχοντα καὶ 
προάγοντα τῶν ἀγαγχαίων φίλων ἕνα κηρύσσειν δι᾿ ὅλης τῆς " 
λεως, ὅτι ταύτης τυγχάνει τῆς τιμῆς ὃν ἂν ὃ βασιλεὺς Mad ̂ d. 
ὃ uiv ovv ᾿“μάνης ταῦτα συνεβούλευσεν οἰόμενος εἰς αὐτὸν ἥξειν 
τοῦτο τὸ γέρας. ὃ δὲ βασιλεὺς ἡσϑεὶς τῇ παραινέσει ,«περοελϑών, 
φησίν, ἔχεις γὰρ xal τὸν Gov καὶ τὴν στολὴν χαὶ τὸν στρετιτόν, 

$ 249 — Esther VI 2 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 324. 
1 Θεοδέστη»] ϑεοδοσίτην FV theodestum Lat uide ὃ 207 ων] o F 

2 Ἐμαρδοχαῖοσ μηνυτὴσ ir. V *ysvousvog V udvoy tovto tr. E 
Ἐγραμματαῖοσ P 3 μεταβάντοσ E εἰς] ἐφ᾽ LAWE Ἐ ἑτέραν] alterius. 
Lat 4 πυνϑανόμενος] πυϑόμενοσ PFVE 5 7] εἴη FLAVWE 6 ἐπὶ 
τούτῳ] VE εἰσ τοῦτο P ἐπὶ τοῦτο FLAW δὲ FLAVWE τὴἧ Ῥ᾿προσέταξεν 
— 8 ἤδη om. LA Ἐτὸν φίλον W Ἐξεύρουσιν F 8 τε ὥστε om. V 

τεὶ δὲ WE autem Lat 9 Ἐῤληλύϑει] εἰσεληλύϑει LAW 10 δεηϑησόμενοσ 

E εἰπόντων] φρασάντων WE 111 ἘἙαὐτὸν om. W— 12 φίλον — εὔνουν] 
amicum te, inquit, sciens solum fidelem Lat *eizeiv W εἰδὼς] εἰδὼσ σε 
PFLAVE ἐμαυτῶ, ὦ ex οὔ corr. P σὲ μόνον] σεμνὸν (σεμ i. ras. F) PF 
σεμνόν τε καὶ LA μόνον, — 15 αὑτοῦ FAV ἑαυτοῦ WE — 16 αὐτὸν FLAVWE 

17 τὸν] τοῦτον τὸν LAW τοῦτον E 18 φῆσ PFL [98 "αὐτοῦ Ὗ 
Ἔσοι φοροῦντα om. LA Ἐχαὶ προάγοντα om. LA 20 *avayzatov L! 
φίλων) cov φίλων WE 21 * zc om. W ὃ om. WE fort. recte 22 αὑτὸν 

F ἥχειν V 

gu 

C dw PCM NAR ALNAO ERAS e 

- 



ANTIQ. IUD. XI 255—261 (VI. 10, 11) 59 

ἐπιξήτησον Μαρδοχαῖον τὸν Ἰουδαῖον xci ταῦτα ἐχείνῳ δοὺς τεροί- 
γων αὐτοῦ τὸν l;t:t0Y, σὺ γάρ, ἔφη, μοι φίλος ἀναγκαῖος, ia διά- 
χονὸς ὧν χρηστὸς Hindu ἐγένου. ταῦτα δὲ αὐτῷ ca ἡμῶν 

nia τὴν HOM συνεχύ ϑη xal πληγεὶς ὑχεὸ ἀμηχανίας ἔξεισιν 
ἄγων τὸν VOY xal τὴν μὠρκ ὀρ χαὶ τὸ χρυσοῦν χεεριαυχένιον, 
χαὶ τὸν Μαρδοχαῖον εὑρὼν πρὸ τῆς αὐλῆς σάχχον ἐνδεδυμένον € ἐχέ- 
λευσὲν ἀποϑέμενον ἐνδύσασϑαι τὴν πορφύραν. ὃ δὲ οὐχ εἰδὼς 

τἀληϑές, ἀλλὰ χλευάζεσϑαι γομίζων so χάχιστε τιάντων ἀνϑρώτεων, 

εἶσεεν, οὕτως ἡμῶν. ταῖς συμφοραῖς ἐσιε 7) λᾷς ;" χεισϑεὶς δ᾽ » ὡς 
ὃ βασιλεὺς αὐτῷ γέρας τοῦτ᾽ εἴη δεδωχὼς ἀντὶ τῆς ἀν ΔΉ ν᾽ ἣν 
αὐτῷ παρέσχεν τοὺς ἐπ ἀμοιβουααξξας εὐνούχους ἐλέγξας, hdi 

τὴν πορφύραν, ἣν ὃ βασιλεὺς φορῶν ἀεὶ διετέλει, χαὶ ττεριτίϑεται 
τὸ τιεριαυχένιον, xal ἐτειιβὰς ἐττὶ τὸν ἵχί]τον ἐν κύχλῳ περιήει τὴν 
πόλιν ᾿Ἵμάνου 4i vci xal Li iuc ὕτι τοῦτ᾽ ἔσται “ταρὰ 
τοῦ βασιλέως ᾧ ἂν στέρξῃ xal τιμῆς ἄξιον δοκιμάσῃ. ἐπεὶ δ᾽ 
ἐατερεῆλϑον τὴν πόλιν, ὃ μὲν Ἰαρδοχαῖος εἰσήει τιρὸς τὸν βασιλέα, 
“Ἵμάνης Ó ὑπ αἰσχύνης πρὸς αὑτὸν τεαραγίνεται καὶ μετὰ δαχρύων 
τῇ γυναιχὶ χαὶ τοῖς φίλοις τὰ συμβεβηχότα διηγεῖτο. οἱ δ᾽ οὐχέτ᾽ 
ἀμύνασϑαι τὸν Παρδοχαῖον ἔλεγον δυνήσεσθαι" τὸν γὰρ ϑεὸν εἶναι 
σὺν αὐτῷ. ι 

11. Ταῦτα δὲ τούτων ἔτι πρὸς ἀλλήλους ὅμιλούντων ἦχον oi 
τῆς Ἐσθϑήρας εὐνοῦχοι τὸν ᾿“Τμάνην ἐπὶ τὸ δεῖτινον ἐτειστιεύδοντες. 
Σαβουχάδας δὲ τῶν εὐνούχων εἷς ἰδὼν τὸν σταυρὸν ἐν τῇ -du&vov 

ὃ 255 — Esther VI 13. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 324sq. 

1 δοὺς] induens Lat doto κήρυττε LAVW et E, in quo χήρυττε post ἵππον 
extat 2. ἔφη om. E μου E i694 x«l i690 V — i69. — 3 ἐγένου om. E 
3 *ov]oo W {δ᾽ 5 Ἐσυνεχέϑη W συνεσχέϑη coni *óx' LAW — *Z&cw 

: στρεπτόν 
P θ τὸ]ΐ τὸν PFLAWE περιαυχένιο}] χλοιὸν W στρεπτὸν E περιαυχένιον 

(περιαυχένιον deletum, s. m. 2) Ρ 8 *ovz' εἰδὼσ P 10 ἡμῖν E! ἐπιγελᾶσ 
FLAVE Zyyeàáo WZon δὲ FLAE ὡς om. E 11 *ó om.  ἔγέρασ 
αὐτῶ tr. W — *roit. — 12 αὐτῷ om. W 12 Ἐτοὺς] τοὺσ τότε FV rovc 
ποτὲ LAW ἐλέγξαντουσ  ἐλέγξαντι E /— 13 ἀεὶ φορῶν tr. FLAV — φορῶν 
om. W 14 ἐπεριήει, ἤει i.ras. m. 2 L περιείη P! 18 duévovo P ταῦτ᾽ 
LAW ταῦτα E 10 o] Holwerda ὃν codd. τῶ ὃν E Ἐάξιον] ἄξιον ὑπάρχοντα 

P δὲ 17 Ἐἐχπεριῆλθον, éxi.ras. F — εἰσήει] εἰσεἴΐη P. εἴσεισι FLAVWE 
18 δὲ ΕΕ Ἐἐσχύνησ 1.1 “αὐτὸν P!FLA αὐτὸν οὐὍ. 19 διηγεῖται FE 

20 ἀμοίνεσϑαι Ρ ϑεὸν γὰρ tr. LA. 22 αὐτῶν, Ν ἔτει Ρ 23 ἐσϑῆροσ 
E 24 Σαβουχάδας] ἀβουχαδᾶσ LV ἑἕρμωνᾶσ σαβουχάνησ E —— *óH] τὲ FV 
"Aucvov] τοῦ ἀμάνου E 

ἔσται ac cavit μου ὴν ψυχήν." τούτων ἀκούσας "tag γεᾶσαν 95 256 

260 

261 
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"Ts , e 3 M - , * , 

οἰκίᾳ πετηγοτα, OY ÉL Magóoyaiov :τταρεσχευάχεισαν, xci πυϑό- 

μενος ztag& τινος τῶν olxevav, ἐπὶ τίνα τοῦτον ἤσαν ἑτοιμασάμενοι, 
΄ ^ M - ὴ - ' 3 , 

γνούς, ὡς ἐπὶ τὸν τῆς βασιλίσσης ϑεῖον, τὸν γὰρ .duavrv μέλλειν 
αὐτὸν αἰτεῖσθαι παρὰ τοῦ βασιλέως πρὸς τιμωρίαν, τότε μὲν ἧσυ- 

, S ^e AG n M -29 , 3 ^ 33$, 

χίαν γεν. ὡς δὲ ὃ βασιλεὺς μετὰ vov -duavov εὐυωχηϑεὶς ηξίου 
7^ ΄ 2 - , ^^ - 3 

τὴν βασίλισσαν λέγειν αὐτῷ, τίνος βούλεται δωρεᾶς τυχεῖν, ὡς ληψο- 
P T » ^ ' ' UR - E 2 , 

μένην οὗττερ ἂν &xiOvuíav ἔχῃ. τὸν τοῦ λαοῦ χίνδυνον ἀτεωδύρετο 
M ' 3 , » ' - 9» 3 , ^ x 

xal πρὸς ἀττώλειαν ἔλεγεν μετὰ τοῦ ἔϑνους ἐχδεδόσϑαι, διὸ καὶ 
τς ΄ ' ^r; 2 M A 3 , 2 - 

ποιεῖσθαι ττερὶ τούτων τοὺς λόγους" οὐ γὰρ ἂν ἡνωχληχέναι αὑτῷ, 
^ Cen ' “5 ) 2 E " 

εἰ πρὸς δουλείαν πιχρὰν ἐχέλευσεν αὑτοὺς ἀπεμποληϑῆναι" μέτριον 
“- * , ^ , 3 - 

γὰρ τοῦτο τὸ χαχόν᾽ παρεχάλει τε τούτων ἀπαλλαγῆναι. ἐρωτή- 
σαντος δὲ τοῦ βασιλέως, ὑπὸ τίνος εἴη ταῦτα γεγενημένα, χατη- 

, * * , - -29 , x - , 

γόρει τὸ λοιπτὸν ἤδη φανερῶς τοῦ 2du&vov xol τοῦτον ὄντα πονη- 
δ, M , M * f^ , 

ρὸν &v' αὐτοὺς χατεσχευαχέναι τὴν ἐπιβουλὴν ἤλεγχεν. ταραχϑέντος 
M - - , * ) , , 

δὲ πρὸς τοῦτο τοῦ βασιλέως xoi visi io elg τοὺς κήπους 
ἔχ τοῦ συμποσίου, τῆς Ἐσϑή ἤρας ὃ ᾿“Ἵμάνης ἤρξατο δεῖσϑαι χαὶ 

παραχαλεῖν συγγνῶναι τῶν ἡμαρτημένων" συνῆχε γὰρ αὐτὸς ἐν 
T f Σ᾿ , - P 3 - , * 

χαχοῖς ὦν" ἐπί τὲ τῆς χλίνης αὑτοῦ πεσόντος xci τὴν βασίλισ- 
- ' c A MA ' M 

σαν παραχαλοῦντος ἐπεισελϑὼν ὃ βασιλεὺς xol πρὸς τὴν OwWuv 
μᾶλλον παροξυνϑεὶς εἶττεν, «ὦ χάχιστε πάντων, xal βιάζεσϑαΐέ μου 

- - b] , ' ' - ^ 

τὴν γυναῖχα ἐπιχειρεῖς;  -d4uavov δὲ móc τοῦτο χατατπελαγέντος 
, , cC , ^ - ς 3 - 

χαὶ μηδὲν ἔτι φϑέγξασϑαι δυνηϑέντος, χαὶ Σαβουζάνης ὁ εὐνοῦχος 
^ , -2 , ^ * - 

σεαρελϑὼν χατηγόρει τοῦ Lduavov, ὡς εἵροι σταυρὸν ἐπὶ τῆς οἰχίας 

$ 261 — Esther VI 14. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 326. 

1 παρεσχευάχεσαν W 2 τίνα] τί FLAVW τοιοῦτον F εἴησαν 
LAW 3 ὡς om. P et ut uid. Lat 5 *auavov F 6 *óoprüc] παρ᾽ 
«vtov δωρεᾶσ LAW Ἐτυχεῖν] ἐπιτυχεῖν FLAVW 9 ov] οὐδὲ LAW 
ἠνοχληκέναι VF. ἠνώχλησεν LAW 10 δουλίαν P ἀπεμπολιϑῆναι Lt 
11 τὸ om. W 12 γενόμενα E Ἐχατηγόρει τὸ] κατηγορεῖτο FLA 
13 τοῦ om. FLAVWE 14 χατεσχευαχέναι, τε ex τὰ uld. corr. mQ. 2 1, χατα- 
σκευάσαι WE Ἐήλέγχϑαι LAW 15 πρὸσ τούτοισ E. 16 ἐσϑῆροσ E 
17 "συγγνῶναι! συγγνώμην P. ueniam Lat 18 ἐπί τε] ἔπειτ᾽ ἐπὶ LAW 
ἐπί --- κλίνης] εἶτα ἐπιχλινοῦσ E καὶ ἐπὶ τῆς χλίνης Zon χλήνησ P 

*«vrov] αὐτὴῆσ LAW 19 Ἐἐπισελϑὼν L! Ἐπρὸς om. FV 20 * μᾶλ- 
λον] ἔτι μᾶλλον LAW *a χάχιστε πάντων εἶπε (εἶπεν L!) tr. LA 
Ἐπάντων)] πάντων ἀνθρώπων W βιάζεσϑαι) codd. Zon βιάσασϑαι E 
21 *aucvovo P 22 χαὶ (ante Σαβουζάνης) om. E Σαβουζάνης! σαβαζάνησ 

P σαβουχάδασ LALat ἀβουχάδασ V σαβαχούδησ W ἑρμωνᾶσ E, cf. supra ὶ 261. 
Βουγαϑὰν et Βουγαζα apud LXX 23 χατηγόρει toU ἀμάνου παρελθὼν tr. 
A ἀμάνουσ P. ἀμανοῦ F. εὐνούχου, i. marg. vov «ucvov L 
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αὐτοῖ παρεσκευασμένον i Mag9oxatov* τοῦτο γὰρ αὐτῷ τιυνϑα- 

γομένῳ τὸν οἰκέτην εἰχιεῖν, ὅτε χαλέσων αὐτὸν ixi τὸ δεῖτενον 
ἔλϑοι τιρὸς αὐτόν. εἶναι δὲ τὸν σταυρὸν ἔλεγεν ξξήχοντα ᾽τήχεων 

τὸ ὕψος. ὃ δὲ βασιλεὺς ἀχούσας οὐχ ἄλλῃ τιμωρίᾳ περιβάλλειν 
ἔχρινεν τὸν ᾿Ἵμάνην ἢ τῇ κατὰ Magoyaíov νενοημένῃ, wal χελεύει 
παραχρῆμα αὐτὸν ἐξ ἐχείνου τοῦ σταυροῦ χρεμασϑέντα ἀποϑανεῖν. 
ὅϑεν ἐπέρχεταί μοι τὸ ϑεῖον ϑαυμάζειν xai τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ 
διχαιοσύνην χαταμανϑάνειν, μὴ μόνον τὴν ᾿ἡμάνου χολάσαντος 
σεονηρίαν, ἀλλὰ xal τὴν xav ἄλλου μεμηχανημένην τιμωρίαν ταύ- 
τὴν ἐχείνου σπτοιήσαντος εἶναι xal τοῖς ἄλλοις μαϑεῖν οὕτως [γνῶναι] 

παρεσχηχότος, ὡς ἃ xc ἑτέρου τις πεαρεσχεύασε ταῦτα λανϑάνει 
χαϑ᾽ ἑαυτοῦ πρῶτον ἑτοιμασάμενος. 

12. ᾿Ἵμάνης μὲν οὖν ἀμετρήτως τῇ παρὰ τοῦ βασιλέως χρώ- 

μενος τιμῇ τοῦτον διεφϑάρη τὸν τρότιον, τὴν δὲ οὐσίαν αὐτοῦ ἐχα- 
ρίσατο τῇ βασιλίσσῃ. Παρδοχαῖον δὲ τιροσχαλεσάμενος. καὶ γὰρ 
ἐδήλωσεν αὐτῷ τὴν πρὸς αὐτὸν συγγένειαν Ἐσϑήρα, ὃν ἔδωχεν 
᾿Αμάνῃ δαχτύλιον τοῦτον ΠἹΖΠαρδοχαίῳ δίδωσι. δωρεῖται δὲ xal ἡ 
βασίλισσα αρδοχαίῳ τὴν -4u&vov χτῆσιν χαὶ δεῖται τοῦ βασιλέως 

— ἀπαλλάξαι τοῦ περὶ τῆς ζωῆς φόβου τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔϑνος, δη- 
"0 λοῦσα τὰ γραφέντα χατὰ “τᾶσαν τὴν χώραν ὑττὸ ᾿“μάνου τοῦ ᾿4μα- 
. ῥδάϑου᾽ τῆς γὰρ πατρίδος αὐτῇ διαφϑαρείσης καὶ τῶν ὁμοφύλων 

ἀπολομένων οὐχ ἂν ὑπομένειν τὸν βίον. ὃ δὲ βασιλεὺς ὑπέσχετο 
μηδὲν ἄχαρι αὐτὴν μηδ᾽ οἷς ἐσπούδαχεν ἐναντίον ἔσεσϑαι. γράφειν 

ᾧ 266 — Esther VII 9. 

PFLAV WELat Zonaras I p. 326. 

1 Ἑαὐτοῦ om. W "παρασχευασμένον W Ἐμαρδοχαίω V 83. ἑξή- 
χονταὶ πεντήκοντα PFWE Lat » V, cf. ὃ 246 πηχῶν WE 4 περιβαλεῖν 
VW 5 τὸν om. W Μαρδοχαίου] ed. pr. μαρδοχαῖον codd. 6 ἐξὶ ἐπ᾿ 
LAWE ἀναχρεμασϑέντα WE χρεμασϑῆναι Zon 8 δικαιωσύνην W 
ἀμάνουσ P ἀμάνουσ zo || fin. fol. 27, excidit ingequens. dps ad ὄψεις 
p.956,22 P 10 ποιήσαντος] ποιησαμένου (v ex σ corr. m. 2 Lj LA καὶ 
τοῖς — 12 ἑτοιμασάμενος] et ceteros hoc sentire permisit, quoniam qui contra 

alium quaedam molitus fuerit haec in se primum parata cognoscat Lat οὕτω 

A etex corr. L— γνῶναι suspectum 11 ὡς Δ] ὡσ FA ὅτ, 12 αὑτοῦ W 
πρώτου Herwerden 19 ἀμετρήτω W 15 "δὲ] γὰρ F 16 26959 E 
17*vovto W — uegóoyalo-, ὦ ex o corr. m. 2 L μαρδοχαῖον E! — 19 Ἐάπηλλάξαι 
L' 20 "τὰ γραφέντα om. F — *czgv om.  ἀμαδάϑου, 9 i.ras. 1, σαμα- 
δάχου W . 21 αὐτῇ FV 22 ἀπολωμένων FL! 28 μηδὲν ἄχαρι μηδένα 
χάριν F μηδὲν — ἔσεσϑαι nihil eam frustra petere nec studio eius aliquid 
conirarium prouenire Lat αὐτὴν μηδ᾽ (μὴ à L) oig ἐσπούδακεν] LAW αὐ- 
toig ἐσπουδαχέναι μὴδ᾽ oic F αὐτὴ ἐσπουδακέναι μηδ᾽ oic βούλεται V 
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δὲ ἃ βούλεται πιροσέταξε ττερὶ τῶν Ἰουδαίων ἐχείνην ix vov βασι- 
λέως ὀνόματος xal σημηναμένην αὐτοῦ τῇ σφραγῖδι πέμπειν εἰς 
πᾶσαν τὴν βασιλείαν" τοὺς γὰρ ἀναγνωσομένους τὰς ὑπτὸ τοῦ βασι- 
λικοῦ σημαντῆρος ἠἡσφαλισμένας ἐπιστολὰς οὐδὲν περὶ τῶν ἐγγε- 
γραμμένων ἐναντιώσεσϑαι. μεταπεμφϑέντας οὖν τοὺς βασιλιχοὺς 
γραμματεῖς ἐχέλευσε γράφειν τοῖς ἔϑνεσι περὶ τῶν Ἰουδαίων τοῖς 
τε οἰχονόμοις xoi ἄρχουσιν ἀττὸ ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς «ἰϑιοπίας ἑχατὸν 
εἰχοσιετιτὰ σατραπειῶν ἡγουμένοις. τὰ δὲ γραφέντα τοῦτον ἔχει 
τὸν τρόπον᾽ «βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἄρχουσι xal τὰ ἡμέ- 
τερα φρονοῦσι χαίρειν. στολλοὶ διὰ μέγεϑος εὐεργεσίας καὶ τιμῆς, 
ἣν δι᾿ ὑπερβολὴν χρηστότητος τῶν “ταρεχόντων ἐκαρποῦντο, οὐχ εἰς 
τοὺς ὑπτοδεεστέρους μόνον ἐξυβρίζουσιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτοὺς ἀδικεῖν 
ὥχνησαν τοὺς εὐεργετοῦντας τὸ εὐχάριστον ἐξ ἀνϑρώττων ἀναιροῦν- 
τὲς, xal δι᾿ ἀπειροχαλίαν τῶν οὐχ ἐξ ὧν προσεδόχησαν ἀγαϑῶν 
χόρον εἰς τοὺς αἰτίους ἀφέντες λήσεσϑαι τὸ ϑεῖον ἐπὶ τούτοις νομί- 

ζουσι xal τὴν ἐξ αὐτοῦ διαφεύξεσθαι δίχην. ἔνιοι δὲ ix τούτων 
σιροστασίαν πραγμάτων ἐπιτρατεέντες τταρὰ τῶν φίλων xal μῖσος 
ἴδιον ἔχοντες τιρός τινας, τταραλογισάμενοι τοὺς χρατοῦντας Ψευ- 

δέσιν αἰτίαις χαὶ διαβολαῖς ἔπεισαν xarà μηδὲν ἀδικούντων ὀργὴν 
ἀναλαβεῖν, ὑφ᾽ ἧς ἐκινδύνευσαν ἀττολέσϑαι. τοῦτο δὲ οὐχ ἐκ τῶν 
ἀρχαιοτέρων οὐδ᾽ ἀχοῇ γνωρίμων ἡμῖν οὕτως ἰδεῖν ἔστιν ἔχον, ἀλλ᾽ 
ἐχ τῶν παρὰ τὰς ἡμετέρας ὄψεις τετολμημένων, ὡς διαβολαῖς μὲν 
χαὶ κατηγορίαις μὴ προσέχειν ἔτι τοῦ λοιττοῦ μηδ᾽ οἷς ἕτεροι scéí- 

$8 271 — Esther VIII $. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 326. 

1 προσέτασσεν W 2 Ἔτῇ σφραγῖδι — 3 γὰρ om. LA Ἐπέμπειν] 
transmitteret Lat (h. e. fort. διαπέμπειν) 3 ἅπασαν WE ἀναγνωσόμενοσ 
LA ὃ ἐναντιώσασϑαινοδΝ 6 Ἐἐχέλευσαι 1 ἐγγράψαι ΠΑΝ ἔϑνεσιν 
L*AVWE περὶ] ὑπὲρ LAVWE pro Lat 1 *oizovóuoic] primatibus Lat 
ἀπὸ] ἀπὸ to ἕως! μέχρι W ἑχατὸν εἰχοσιεπτὰ] ox2 V — 8 σατρα- 
πιῶν V Ἐξχεῖ continebant Lat εἶχε V 9 βασιλεὺς etc. — 58, 9 (S 283) 
litteras regias non tam ex Iosepho quam ex LXX (Esth. VIII 13) petiuit Lat 

11 χρηστότητος] vo χρηστότητοσ LAW παρεχόντων, v (ante τὴ i. ras. 1—2 
tt. L 13 τὸ εὐχάριστον — 16 νομίζουσι] nec. contenti sunt. gratias non 

agere beneficiis et humanitatis in se iura uiolare, sed dei quoque cuncta cer- 
nentis arbitrantur se fugere posse sententiam Lat, quem apparet haec liberius 
uertere 14 τῶν οὐχ ἐξ ὧν] ὧν ov Lowthius; latet corruptela προσεδώ- 
χησαν L — 15 νομίζοντεσ ΕΞ 16 δ᾽ ἐκ τούτου Ν — ix om. V [18 πρόσ 
τινασ ἔχοντεσ tr. W 19 ἀδικηκότων V ἠδικούντων W 20 ἐχινδύνευσεν 
F oW 21 οὐδ᾽ om W ἐστιν codd. ἐστὶν ἰδεῖν tr. W 22 τετολ- 

μημένων incip.fol. 28 P — 23 Zu] ἐπὶ  μηϑ᾽ W 
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ϑειν ἐπιχειροῦσιν, χρίνειν δ᾽ ὅσα τις αὐτὸς οἷδεν πεπραγμένα, xal 
κολάζειν μὲν ἂν ἢ τοιαῦτα, χαρίζεσθαι δ᾽ ἂν ἑτέρως ἔχῃ, τοῖς ἔργοις 
αὐτοῖς ἀλλὰ μὴ τοῖς λέγουσι προστιϑέμενον. ὡς μὲν ᾿Ἵμάνης, 

᾿μαδάϑου μὲν maig ᾿Ἱμαληκίτης δὲ τὸ γένος, ἀλλότριος ὧν τοῦ 
Περσῶν αἵματος, ἐπιξενωϑεὶς ἡμῖν azíLavoev τῆς πρὸς Gmavrag 

χρηστότητος ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς τιατέρα μου τὸ λοιπὸν προσαγο- 
ρεύεσϑαι xal τιροσχυνούμενον διατελεῖν χαὶ ueÓ^ ἡμᾶς τὰ δεύτερα 
τῆς βασιλιχῆς τταρὰ σιάντων τιμῆς ἀποφέρεσϑαι, τὴν εὐτυχίαν οὐχ 
ἤνεγχεν οὐδὲ σώφρονι λογισμῷ τὸ μέγεϑος τῶν ἀγαθῶν ἐταμίευσεν, 
ἀλλὰ τῆς βασιλείας ἐπεβούλευσέ μὲ xal τῆς ψυχῆς τὸν αἴτιον αὐτῷ 
τῆς ἐξουσίας ἀφελέσϑαι, τὸν εὐεργέτην μου χαὶ σωτῆρα Π]αρδοχαῖον 
χαὶ τὴν κοιγωγὸν ἡμῖν τοῦ τε βίου xai τῆς ἀρχῆς Lini κακούρ- 
γως χαὶ μετὰ ἀπάτης ς πρὸς ἀτιώλειαν αἰτησάμενος τούτῳ γάρ m 
τῷ τρότιῳ τῶν εὐνοούντων ἐρημώσας ἐβούλετο τὴν ἀρχὴν εἰς ἄλλους 
μεταβαλεῖν. ἐγὼ δὲ τοὺς óz0 τοῦ ἀλιτηρίου τιρὸς ἀπώλειαν ἐχδο- 
ϑέντας Ιουδαίους οὐ πονηροὺς κατανοήσας, ἀλλὰ τὸν ἄριστον ττολι- 

τευομένους τρύτιον χαὶ τῷ ϑεῷ τιροσανέχοντας, ὃς ἐμοί τε al τοῖς 

προγόνοις ἡμῶν τὴν βασιλείαν διεφύλαξεν, οὐ μόνον ἀτιολύω τῆς 
ἐχ τῶν προατιεσταλμένων τιμωρίας, οἷς στοιήσετε χαλῶς μὴ τεροσ- 
ἔχοντες, ἀλλὰ χαὶ τιμῆς αὐτοὺς ἁπάσης τυγχάνειν βούλομαι, καὶ 
τὸν ταῦτα xar. αὐτῶν μηχανησάμενον τερὸ τῶν ztvAGOv τῶν ἐν Σούσοις 
ἀνεσταύρωσα μετὰ τῆς γενεᾶς, τοῦ πτάντα ἐφορῶντος ϑεοῦ ταύτην 
αὐτῷ τὴν δίκην ἐπιβαλόντος. χελεύω δὲ ὑμᾶς τὸ ἀντίγραφον τῆς 
ἐπιστολῆς ἐχϑέντας εἰς ἅπασαν τὴν βασιλείαν τοὺς Ιουδαίους ἀφεῖ- 
vaL τοῖς ἰδίοις νόμοις χρωμένους ζῆν μετ᾽ εἰρήνης xal βοηϑεῖν 
αὐτοῖς, ὕὅπτως τοὺς ἐν οἷς ἠτύχησαν χαιροῖς ἀδικήσαντας αὐτοὺς 

8 216 — Esther VIII 13. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 327. 

1óàFLAV αὐτὸς] αὐτοῖσ FLAV — 3 μὲν] μὲν οὖν VW νῦν coni 4 ἀμα- 
ϑάδου LA ἀμαδόχου W — *'AuaAgzitgc — γένος om. W — *'AuaAnzitnc] macedo 
Lat cum LXX 5 ἀπήλαυσε VE Ἑάπαντα P 10 Ἐἐπιβουλεῦσαι W 
με] μοι V μετὰ W, om. E καὶ τῆσ ψυχῆσ ἐπεβούλευσε tr. E. Ἐαὐτῶ τῆσ, 
ὧτ ex v corr. L. 11 ἐξουσίας] ἐξουσίασ ταύτησ ΤΑΝΕ 12 Ἐτοῦ] τήν LA 

*'Ec950«] ἐσϑήραν ΕὟ, om. LA 13 πρὸς] καὶ πρὸσ E 14 *&A2ovc] 
macedonas Lat cum LXX 17 *croic iterat in confinio paginarum P 18 τῆς 

éx] ἐκ τῆσ PFV τῆσ ὑπὸ E 19 προαπεσταλμένων»] προαπεσταλμένων ὑπὸ 
ἀμάνου (0 d i.ras. A ἀμμάνου V) γραμμάτων LAVWE οἷς! zo LA προσ- 

ágovcac L 21*zóv]vtOv L'A *zatavtóv L! "τῶν iy] ἐν ΡΕῪ *covooic 

P —22 *(éveovov)||poc« redit scriptura antiqua A — 23 *ó' AW 24 Ἐἐφεῖναι 
coni 25 *jólowc] ἐουδαίων 26 Ἑαύτοῖσ ex corr. ἡ ἠτύχουν AWE 
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3 - - , , 

ἀμύνωνται, τῇ τρισχαιδεχάτῃ τοῦ δωδεχάτου μηνός, ὅς ἐστιν 24 0ao, 
» » - € , ^ , Γ ^ τ ΞΞ c * 3 Ww , , 

τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ" vavTYY γὰρ αὑτοῖς ὁ ϑεὸς ἀντὶ ολεϑρίας σωτήριον " 

γεεπτοίηχεν. ἔστι δ᾽ ἀγαϑὴ τοῖς εὐνοοῦσιν ἡμῖν ὑπόμνησις δὲ τῆς 
τῶν ἐπιβουλευσάντων χολάσεως. εἰδέναι μέντοι γε βούλομαι χαὶ 
χόλιν xal πᾶν ἔϑνος, ἐὰν τῶν γεγραμμένων τινὸς παραχούσῃ, ὅτι 
καὶ πυρὶ x«i σιδήρῳ δαπιανηϑήσεται. τὰ μέντοι γεγραμμένα προ- 
τεϑήτω xa9' ὅλης τῆς ἡμῖν ὑπηχόου χώρας, καὶ παρασχευαζέσϑω- 
σαν πάντως εἰς τὴν προγεγραμμένην ἡμέραν, ἵνα τοὺς ἐχϑροὺς 
μετέλθωσιν." 

13. Οἱ μὲν οὖν ἱτεπτεῖς οἱ τὰς ἐπειστολὰς διαχομίζοντες εὐϑὺς 

ἐξορμήσαντες τὴν πιροχειμένην 000v ἤνυον. ὃ δὲ Παρδοχαῖος ὡς 
ἀναλαβὼν τὴν βασιλικὴν στολὴν χαὶ τὸν στέφανον τὸν χρυσοῦν xci 
τὸν στρεπτὸν ττεριϑέμενος προΐλϑεν, ἰδόντες αὐτὸν οὕτως τετιμη- 
μένον ὑττὸ τοῦ βασιλέως οἱ ἐν Σούσοις ὄντες Ἰουδαῖοι χοινὴν ὑτεέ- 
λαβον τὴν εὐπραγίαν αὐτοῦ. χαρὰ δὲ xal σωτήριον φέγγος ἐχτιϑε- 
μένων τῶν τοῦ βασιλέως γραμμάτων xal τοὺς χατὰ πόλιν τῶν Ἰου- 
δαέων xal τοὺς κατὰ χώραν ἐπεῖχεν, ὡς πολλὰ xal τῶν ἄλλων 
ἐθνῶν διὰ τὸν ἐκ τῶν Ἰουδαίων φόβον περιτεμνόμενα τὴν αἰδῶ τὸ 
ἀκίνδυνον αὐτοῖς ἐχ τούτου ττραγματεύσασϑαι. χαὶ γὰρ τοῦ δωδε- 
χάτου μηνὸς τῇ τρισχαιδεχάτῃ, ὃς κατὰ μὲν Ἑβραίους ᾿δαρ καλεῖ- 
ται κατὰ δὲ ἤϊαχεδόνας 4ύστρος, oi χομίσαντες τὰ τοῦ βασιλέως 

γράμματα ἐδήλουν, ὅττως xa^ ἣν ἡμέραν αὐτοὶ κινδυνεύσειν ἤμελλον 
ἐν ταύτῃ τοὺς ἐχϑροὺς ἀπολέσωσιν. οἱ δὲ ἄρχοντες τῶν σατρα- 

$ 281 — Esther VIII 13. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 327. 

1 Ἐἀμύνοντα P "τρισχαιδεκάτῃ!] iy V τοῦ] ἡμέρα vob E —— *óoór- 
χάτου] ( V — 2 vj αὐτῇ ἡμέρᾳ om. E ὁ 9:00 αὐτοῖσ tr. AWE — 3 ἔστη 
ἔστω LAW ἔσται coni δ᾽ δὲ (suppl. m. 1 L) ΕἾΔ τοῖς] μὲν τοῖσ FLAVW 

post ἡμῖν fort. lacuna, cf. Esth. VIII [42] 5 ἐὰν] x&v V 6 γεγραμ- 
μένα] γράμματα AWE T *cgc om. P παρασχευάζοντεσ πάντωσ AW . 

παρασχευάζεσϑε πάντεσ E. 10 Ἐτὰς ἐπιστολὰς διακομίζοντες] vato. ἐπιστολαῖσ 
διαχονοῦντεσ Ρ “εὐϑὺς ἐξορμήσαντες om. P 11 óó0»] αὐτοῖσ ὁδὸν P 
ὡς om. AWE 13 προῆλϑεν] ἦλϑεν P περιῆλϑεν E ἰδόντες] ἰδόντεσ 
δὲ AWE οὕτω- 1, οὕτω E 14 "σουσοῖσ P 15 χαρὰν L'VE 
σωτηρίαν (om. φέγγος) E 17 " ἐπεῖχεν] εἶχεν LAW circumdedit Lat 
18 περιτεμνόμενα — 19 πραγματεύσασϑαι] perterrerentur. libertatem ex peri- 
culo eis comparatam inspicientes Lat τὰ αἰδοῖα E 19 "αὑτοῖσ ex corr. 
A Ἐδωδεχάτου] iQ! V. — 20 "τῇ τρισχαιδεχάτῃ] τὴν τεσσερεσκαιδεχάτηι Sic À 
τῆ τεσσαρεσχαιδεχάτη W uy V. "éBoalova A. *'"Aóag] ἴαρ (Li. ras.) W 
21 οἱ χομίσαντες] οἰχονομίσαντεσ L οἵκο" - μίσαντεσ, ( ex corr. ἃ 22 ὕπως -- 

ἤμελλον om. 1, κινδυνεύειν PAVW ἔμελλον ΑΥ̓͂ 23 ἀπωλέσωσιν L! 

σατραπιῶν PV satraparum Lat 
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γχεειῶν xci οἱ τύραννοι xci οἱ βασιλεῖς χαὶ oí γραμματεῖς εἶχον ἐν 
τιμῇ τοὺς ᾿Ιουδαίους" ὁ γὰρ ix Ἰ]αρδοχαίου φόβος ἠνάγχαζεν αὐὖ- 
τοὺς σωφρονεῖν. τοῦ δὲ γράμματος τοῦ βασιλιχοῦ διὰ πάσης τῆς 

ὑχε αὐτὸν χώρας γενομένου συνέπεσεν ὥστε xal τοὺς ἐν Σούσοις 
Ιουδαίους ἀποχτεῖναι τῶν ἐχϑρῶν τιερὶ τιενεταχοσίους. τοῦ δὲ βασι- 

λέως τῶν ἀπολωλότων δηλώσαντος τὸν ἀριϑμὸν ᾿Εσϑήρᾳ wci πιερὶ 
τῶν iml τῆς χώρας τί ποτ᾽ εἴη γεγονὸς διατοροῦντος xal τί τιρὺς 
τούτοις ἔτ᾽ αὐτοῦ γενέσϑαι βούλεται πυνϑανομένου, τιραχϑήσεσϑαι 
γάρ, ταρεχάλεσεν ἐπειιτραττῆναι τοῖς Ἰουδαίοις xal τὴν ἐτιιοῦσαν 

ἡμέραν οὕτως χρήσασϑαι τοῖς ὑπολειπομένοις τῶν ἐχϑρῶν χαὶ τοὺς 
δέχα τοὺς ᾿“μάνου παῖδας ἀνασταυρῶσαι. xal τοῦτο μὲν τιροσ- 
ἔταξε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὃ βασιλεὺς μηδὲν ἀντιλέγειν Ἔσϑῆρι δυνάμε- 
voc" οἱ δὲ “τάλιν συστραφέντες τῇ τετράδι xal δεχάτῃ τοῦ αύστρου 
μηνὸς ἀττέχτειναν τῶν ἐναντίων ὡς τριαχοσίους, xci οὐδενὸς τῶν 

ἐκείνοις ὑγιαρχόντων ἥψαντο χτημάτων. ἀπέϑανον δὲ xai ὑπὸ 
τῶν ἐν τῇ χώρᾳ xci ταῖς ἄλλαις πόλεσιν Ἰουδαίων τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτοῖς ἑτιταχισμύριοι καὶ τιενταχισχίλιοι. χαὶ τούτους μὲν ἀτιέχτει- 
vav τῇ τρισχαιδεχάτῃ τοῦ μηνός, τὴν δὲ ἐχομένην ἑορτάσιμον &coí- 
σαν. ὁμοίως δὲ xai οἱ ἐν Σούσοις Ἰουδαῖοι τὴν τετράδα al 
δεχάτην xai τὴν ἐχομένην τοῦ αὐτοῦ μηνὸς συναϑροισϑέντες εὐωχή- 
ϑησαν. ὅϑεν xal νῦν oi ἐν τῇ οἰχουμένῃ Ἰουδαῖοι πάντες τὰς 
ἡμέρας ταύτας ἑορτάζουσιν Boone MENS Msantos ἀλλήλοις. ἔγρα- 

$ 287 — Esther IX 3. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 327. 
1 βασιλεῖς καὶ oi] βασιλικοὶ Bekker ex LXX. οἱ (ante γραμμ.) om. PFV 

ἐν] ἐν τῇ L ἐν---Α 4 ὑπ᾽ αὐτῶ FLAVW συνέπεσεν om. W — *govooio 
P *(9 V 06 τῶν] τὸν τῶν AWE ἀπολωλότων] ἀπολωλότων £v τῆ πόλει 
FLAVWELat τὸν om. ΑἾὟΕ ἐσϑήρα, ἡ ex ἢ corr., α ex corr. Α ἐσϑῆρι 
WE 1 ἐἐπὴ ix FV ποτε AWE καὶ τί — 9 γάρ] si quid amplius uellet 
interrogauit eam Lat τῆ εἴ τι FLVELat 8 ἔτ᾿ ἐπ᾽ L £c E αὐτοῦ! 
αὐτὴ AE αὐτοὺσ W Ἐγενέσϑαι) πυϑέσϑαι PFLV πυνϑανομένου)] πυϑο- 

μένου AWE Ἐπραχϑήσεσϑαι] πραχϑήσεσϑαι γενήσεσϑαι PFLV πραχϑήσε- 
σϑαι γενέσϑαι W 10 οὕτω FLVE 11 *covc] τοῦ AV ἀμανοῦ F 
12 ἐσθήρη P ἐσθήρα FLAV δυνάμενος] βουλόμενοσ FLAVW wolens Lat 
ἐσθήραι BovAOusvoo, litt. pcc βου i. ras. m. 2 A 13 τετράδι καὶ δεκάτῃ] 

' τετράδι καὶ εἰχάδι P τεσσαρεσχαιδεχάτη LE ὃ χα ἐὺ 14 "τριακοσίους 

τετραχοσίουσ AW x V 17 *LXXVI milia Lat πεντακισχίλιοι] ε΄ V 
Ἐτούτοισ L! 18 Ἐτρισχαιδεχάτῃ] ty V Ἐτῇ τρισκαιδεχάτῃ — ἐποίησαν 
XIII die mensis quem festum celebrauerunt Lat 19 σουσοῖσ P τοῖσ cov- 
vo. FLAVW τετράδα] δ΄ V 20 δεχάτην]) τ V «ci τὴν om. FV 
αὐτοῦ om. FV 21 πάντεσ οἱ ἐν τῆ οἰκουμένη ἰουδαῖοι tr. FLAVWE 
22 Ἐμερίδα P 

288 

289 

290 

291 

202 

293 



296 

297 

298 

60 ANTIQ. IUD. XI 293—298 (VI. 13. VII. 1) 

wev δὲ ΠΙαρδοχαῖος τοῖς iv τῇ “«Α΄ρταξέρξου βασιλείᾳ [ζῶσιν] Tov- 
δαίοις ταύτας πταραφυλάσσειν τὰς ἡμέρας xal ἑορτὴν ἄγειν αὐτὰς ἡ 
xal τοῖς ἐχγόνοις παραδοῦναι τοῦ τερὸς τεάντα διαμεῖναι τὸν χρόνον 
τὴν ἑορτὴν ἕνεχα xol μὴ λήϑῃ παραπολέσθαι" μελλήσαντας γὰρ 
αὐτοὺς ἐν ταύταις διαφϑείρεσϑαι ταῖς ἡμέραις ὑττὸ "d uavov δίχαια 
ποιήσειν, εἰ διαφυγόντες μὲν ἐν αὐταῖς τὸν κίνδυνον τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 
τιμωρησάμενοι τταρατηρήσουσιν αὐτὰς εὐχαριστοῦντες τῷ ϑεῷ. διὰ 
ταῦτα μὲν οἱ Ἰουδαῖοι τὰς προειρημένας ἡμέρας ἑορτάζουσιν προσ- 
αγορεύσαντες αὐτὰς φρουρέας. ὃ δὲ Παρδοχαῖος μέγας τε ἦν καὶ 
λαμπερὸς παρὰ τῷ βασιλεῖ καὶ συνδιεῖττεν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν azt0- 
λαύων ἅμα καὶ τῆς κοινωνίας τοῦ βίου τῇ βασιλίσσῃ. ἦν δὲ καὶ 
τοῖς Ἰουδαίοις τὰ πράγματα δι᾽ αὐτοὺς ἀμείνω πιάσης ἐλτείδος. 
xci τὰ μὲν τούτοις βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξου συμβάντα τοῦτον εἶχεν 
τὸν τρόττον. 

VIL 1. ᾿ποϑανόντος δὲ τοῦ ἀρχιερέως ᾿Ελεασίβου τὴν ἀρχιε- 
ρωσύνην Ἰώδας ὃ παῖς αὐτοῦ διεδέξατο. τελευτήσαντος δὲ xol 
τούτου τὴν τιμὴν Ἰωάννης υἱὸς ὧν αὐτοῦ παρέλαβεν, δι᾿ ὃν xal 
Βαγώσης ὃ στρατηγὸς τοῦ [ἄλλου] ᾿Αρταξέρξου τὸν ναὸν ἐμίανεν 
xci φόρους ἐπέταξε τοῖς Ἰουδαίοις, πιρὶν τὰς χαϑημερινὰς ἐτειφέρειν 

ϑυσίας ὑττὲρ ἀρνὸς ἑχάστου τελεῖν αὐτοὺς δημοσίᾳ δραχμὰς ττεντή- 

χοντα. τούτου δὲ τὴν αἰτίαν τοιαύτην συνέβη γενέσϑαι" ἀδελφὸς 
ἦν τῷ Ἰωάννῃ Ἰησοῦς" τούτῳ φίλῳ τυγχάνοντι ὃ Βαγώσης ὑττέσχετο 

$ 293 — Esther IX 20. 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 327. ! 

1 τῇ] τή τοῦ FLV — artarxerxe Lat — 8& V unde βασιλέως ed. pr. ἕζῶσιν 
om. L 3 ἐγγόνοισ FW πάντασ, o deletum Ρ — 4 zel] τοῦ zal LW  μελ- 
λήσοντασ FV με-λήσαντασ L 6 εἰ om. W διαφυγόντες] δὲ φυγόντεσ L 
τὸν κίνδυνον ἐν αὐταῖσ tr. FLV δ᾽ om. P δὲ LA 1 παρατηρήσονται 
ΕΥ 8 oi] οὖν FAV Ἐπροσαγορεύοντεσ FLV προσαγορεύσουσιν P 
9 φρουρέας] φρουραίασ (αἰ i. ras. 1 litt. A) FLAVE φρουρέουσ W conseruatores | 
Lat φουραίους Grotius 10 ἀπολαύων] ἀπολλύων P 12 αὐτοὺς] αὐτὸν 

Ε 18 τούτοις] τούτουσ Ῥ ἐν τούτοισ 1, ἀρταξέρξου Α αγίαγαογας Lat 
15 i. marg. ζ΄ 1, VII Lat Ἐἐλεσίβου P ἐλιασίβου LV Aeliasibo Lat 

16 Tedac] Ἰωάχασ Ῥ ἰώδασ, litterae ὦ dimidium posterius et δ i. ras. A ἐούδασ V 

loy&c W ἰωάδασ E iudas Lat 17 *'Io&vvgc] ὃ ἰωάννησ FOV υἱὸς ov] 
ὃ vióg E 18 ἘΒαγώσης! βαγόσησ F βαγώασ (co i.ras. A) LA μαγώσησ V 
Βαγώα (genet.) Zon ἄλλου] om. PAW alterius Lat λαοῦ FLOVE "zov Scaliger 

* dovabiosov A artarcerais Lat * vay] λαὸν O 19 πρὶν] πρινὴ 
FLVW πρὶν ἢ AOE 20 Ἑἀρνοῦ (ex ἀρνὸσ corr. A) AV i. marg. yo ὑπὲρ 

ἄρρενοσ À δημόσια, α ex corr.  "πεντήχοντα! » V. 22 lo&vv« E 
Ἐβαγόσησ F βαγώασ («c i. ras. 3 litt. A) LA bagosus Lat 

1 p "iam δ»...- e reali δ 
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τὴν ἀρχιερωσύνην mapéSewv. ἀπὸ ταύτης οὖν τῆς σεεποιϑήσεως 209 

Ἰησοῖς ἐν τῷ ναῷ διενεχϑεὶς τῷ ᾿Ιωάννῃ σεαριώξυνεν τὸν ἀδελφὸν 

ὥστ᾽ αὐτὸν ἀνολοῖν χαὶ διὰ τὴν ὀργὴν τηλιχοῦτο acf μα δρᾶσαι 
κατ᾽ ἀδελφοῦ τὸν Ἰωάννην ἐν τῷ ἱερῷ ὡς δειγὸν ἦν. χαὶ πρότερον, 

ὡς μήτε σπταρ᾽ Ἕλλησιν μήτε πεαρὰ βαρβάροις ὠμὸν οὕτως xal ἀσε- 
Big ἔργον γεγονέναι. τὸ μέντοι ϑεῖον οὐχ ἠμέλησεν, ἀλλὰ xai ó 300 
λαὸς δι᾿ αὐτὴν τὴν αἰτίαν ἐδουλώϑη xal ὃ ναὸς ἐμιάνϑι ὑχεὸ Περ- 
σῶν. Βαγώσης δὲ ὁ στρατηγὸς ᾿Ἵρταξέρξου γνούς, ὅτι Ἰωάννης Ó 
ἀρχιερεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων τὸν ἴδιον ἀδελφὸν Ἰησοῦν iv τῷ ἱερῷ iqó- 
γευσεν, εὐθὺς ἐπιστὰς τοῖς Ἰουδαίοις pens ϑυμοῦ ἤρξατο λέγειν᾽ 

 ἐτολμήσατε ἐν τῷ ἱερῷ φόνον ἐργάσασϑαι." πειρωμένου δ᾽ αὐτοῦ 301 

εἰσελϑεῖν εἰς τὸν ναὸν ἐχώλυον αὐτόν. ὃ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη" 

4 yrs ovx ἐγὼ καϑαρώτερός εἶμι τοῦ ἀνῃρημένου ἐν τῷ vag; xal 
τούτους ποιησάμενος τοὺς λόγους εἰς τὸν ναὸν εἰσέρχεται. Aer 
μὲν ovv χρησάμενος τῇ ἐπινοίᾳ Βαγώσης τοὺς lovóaíovg ἔτεσιν 
E. bzig τῆς Ἰησοῦ τελευτῆς “μετῆλϑεν. 
3 2. Καταστρέψαντος δὲ τοῦ Ἰωάννου τὸν βίον διαδέχεται τὴν 302 

᾿ ἀρχιερωσύνην ὃ υἱὸς αὐτοῦ Ἰαδδοῦς. ἣν δὲ χαὶ τούτῳ ἀδελφὸς 
D 
" 

Y $ 302 — cf. Neem. XIII 28. 

[ 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 328. Syncellus p. 487. 

2 ἰωάννα AE 3 ὥστε — 10 λέγειν uix legi possunt in Ὁ ὥστε | 
FLAOVWE καὶ διὰ --- 6 γεγονέναι] et peremptum tantum in. templo facinus 
iohannes in fratrem committeret, quod numquam prius nec apud graecos nec 
apud barbaros ita crudeliter uel scelerate factum est Lat — *zai om. FOV 

τηλιχοῦτο] τηλιχοῦτον LWE τηλικοῦτο, Α τηλικοῦτον δὲ ΕΟΥ͂ 4 ἐν τῷ ἱερῷ] 
ἱερώμενον FOV ἐν τῶ ναῶ ΕΒ ὡς om. FLAOVW ἦν om. LAW πρότε- 

| gov] τὸ δεινότερον LAOVW ὃ οὕτω OV et εχ corr. L.— 6 ἔργον] πρᾶγμα 
FOV γέγονε 1 Ἐἐμιάνϑη, vi. ras. m. 21, 8 ἘΒαγώσης — 10 λέγειν] 
om. F dicente bagose Lat * Bayo onc] βαγώασ (ao i. ras. 3 litt. A) LAZon 

βαγώγησ W * dora pEov A ἰἐωάνησ P ὃ ἀρχιερεὺσ ἰωάννησ τῶν lov- 
δαίων tr. LAW ὃ ἀρχιερεὺσ τῶν ἰουδαίων ἰωάννησ tr. OV 10 εὐϑὺς] codd. 
Zon εὐϑέωσ E 11 ἐτολμήσατε — 12 ἔφη om. i. marg. suppl. m. 11, ἱερῷ] ὑμε- 
τέρω ναῶ FLAOVWE Lat πειρωμένου — 12 ἔφη om. FELat πειρο- 
μένου Lt δὲ V 12 εἰσ τὸν ναὸν εἰσελθεῖν tr. L ἐν τῶ vao P 

13 πῶσ οὐ χαγὼ E ἀνῃρημένου! ἀνηρηκότοσ P?LE perempto Lat 
14 ταύτῃ] καὶ ταύτη PW — 15 uiv ovv om. E ovv om. W — *émvole] occasione 

Lat Ἐβαγόσησ FO βαγώασ (« ante c i. ras. 2 litt. A) LA βαγώγησ W 
*iovóciovo, ovo s. m. 2 L ἐπ᾽ ἕτεσιν E 16 Ἐὑπὲρ om. W Ἐτῇσ, 
75 i. ras. O τοῦ V 17 S$ 302sq. laudat Syncellus *vrov om. F  ijo«vv« 

AE 1S αὐτοῦ ἑαδδοῦσ, οὔ Li.ras.ex o- corr. Ὁ io«ódovo LAWE hiaddus 
Lat τούτου E 
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- γῇ CA LIB “Ὁ , 

Mavacozc ὄνομα, Q Σαναβαλλέτης ὃ πεμφϑεὶς εἰς Σαμάρειαν ὑπὸ 
Δαρείου τοῦ τελευταίου βασιλέως σατράττης Χουθαῖος τὸ γένος," 
ἐξ ὧν xal οἱ Σαμαρεῖς εἶσιν, εἰδὼς λαμτερὰν οὖσαν τὴν τεόλιν 
Ἵ jAvua καὶ πολλὰ τοῖς ᾿ΑΙσσυρίοις xci τοῖς ἐν τῇ κοίλη Συρί ἐροσόλυμα X τοῖς υρίοις xal τοῖς ἐν τῇ κοίλῃ Συρίᾳ 

- M 3 - "zz , , 2 , 

χατοιχοῦσιν τοὺς EY αὐτῇ βασιλεῖς τεράγματα τταρασχόντας, ἀσμένως 
, M Ἂ - ΄ ^ , , 

συνῴχισεν τὴν αὑτοῦ ϑυγατέρα Νιχασὼ καλουμένην, οἰόμενος τὴν 
, - , * - - 3 

ἐπιγαμίαν ὅμηρον αὐτῷ γενήσεσθαι πρὸς τὴν ἀπὸ vov τῶν lov- 
δαίων ἔϑνους παντὸς εὔνοιαν. 

- ^ , € 

VIII. 1. Κατὰ τοῦτον δὴ τὸν χαιρὸν zal (ίλιτετεος 0 IMaxe- 
δόνων βασιλεὺς ἐν .diyaig ὑπὸ Παυσανίου τοῦ Κεράστου éx δὲ | 

- - 2 - , ^ ^ 3 , 2 

τοῦ τῶν Ορεστῶν γένους δολοφονηϑεὶς ἀπέϑανεν. “πταραλαβὼν ὃ 
5“, - ^ ^ , ^5 * ^ c , 

ὁ παῖς αὐτοῦ τὴν βασιλείαν .dAéEavógog καὶ διαβὰς τὸν 'EAAjosov- 

τον, νιχᾷ μὲν τοὺς “1αρείου στρατηγοὺς ἐπὶ Γρανίχῳ συμβαλὼν 
2 x 2 4 ' * ' , D ' 3 , , 

αὑτοῖς, ἐπελϑὼν δὲ τὴν “υδίαν καὶ τὴν Ἰωνίαν δουλωσάμενος xal 
A ,ὔ P] ' RS 3 , , 2 , ^ ^ 

τὴν Καρίαν ἐπιδραμὼν τοῖς ἕν Παμφυλίᾳ τόποις ἐπέβαλεν, χαϑὼς 
ἐν ἄλλοις δεδήλωται. 

2. Οἱ δὲ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πρεσβύτεροι δεινοτεαϑοῦντες ἐτεὶ 
- ' 2 - - , ^ 3 , - 

τῷ τὸν Ιαδδοῦ τοῦ ἀρχιερέως ἀδελφὸν ἀλλοφύλῳ συνοιχοῦντα μετ- 
, - ) , , ^ 2 ? Ὁ c - ^ ^ 

ἔχειν τῆς ἀρχιερωσύνης ἐστασίαζον πρὸς αὑτόν᾽ ἡγοῦντο γὰρ τὸν 
τούτου γάμον ἐπιιβάϑραν τοῖς παρανομεῖν περὶ τὰς τῶν γυναικῶν ! 

, , , * - ^ ^ 3 Li , 

συνοιχήσεις βουλησομένοις γενέσϑαι xol τῆς πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους 
2 ber , 2 M - , , - 

αὐτοῖς χοινωνίας ἀρχὴν τοῦτο ἔσεσϑαι. ὑπάρξαι μέντοι xal τῆς 
΄ , 2 - € 33 

σπεροτέρας αἰχμαλωσίας αὑτοῖς xal τῶν xaxov αἴτιον τὸ περὶ τοὺς 
, LS , ^ 2 , "- 3 , 

γάμους πιλημμελῆσαΐ τινας xci ἀγαγέσϑαι γυναῖχας οὐχ ἐπιχωρίας. 

8 307 — cf. Neemia XIII 23; $ 808 — cf. Neemia XIIT 18. 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 328 Syncellus p. 481. 
1 μαννασῆσ P σαναβαλέτησ PFE ἀναβαλλέτησ O sanabalath Lat σαμά- 

ριανῬ — 2 "τοῦ τελευταίου βασιλέως om. Lat Ἐχουϑαῖοσ, z ex x corr. m. 2 

P cutheus Lat 3 σαμαρεῖται E.— *2axg&v V τὴν x04] πόλιν τὰ FLAOVW 
τὴν πόλιν τὰ E 4 τοῖς ἐν οχα. AOWE — *zvAgP 6 Ἐσυνώχησεν P συνώχησε, 
L'  *Niuaco] icasam Lat (qui legisse uid. ϑυγατέραν Ἰχασώ) Νικᾶς Sync. 
7 Ἐτοῦ toic ἰουδαίοισ ἔϑνουσ PA'W 8 “παντὸς om. L 9i mang. V- 
VIllLat Ἐτοῦτον δὴ] δὲ τοῦτον V "μαχαιδόνων Ῥ τῶν μαχεδόνων FLV 
10 αἰγέαισ P αἰγαι}-: evo. Δ αἰγαίαισ FLVW aiy-atc, eras. ε E aegeis Lat 
Ἐχεραστοῦ FLA! 11 "ὀρέστων P ὀρέστου FVLat γένους] yévovo ἦν LAVE 
δὲ ὁ Eetexcorr.A 12 Ἐξλισπόντον P 18 Ἐγρανιχῶ ΕἸ 14 Ἑαὐτοῖσ, 7 ex 
v cor. 1 *cj λυδία ἡ "ἰωνίαν, ἰαν i. ras. m. 2 P 15 *Kaplav] syriam 
aut cyriam codd. Lat *énéBa-Ae L 17 ἐτῶν ἱεροσολύμων PVLat 
18 ἐωάδδου AW ἐωάδου F ἰωαδδοῦ E foaddu et iaddo codd. Lat 20 ἐπέβα- 
$oguv PLW 21 βουλησομένοισ, litt. ovAgco i. ras. minore m. 2 (ov ex o 
factum) A βουλομένοισ L γενήσεσϑαι AW 22 τοῦτον AW — 24 ἄγεσϑαι 
PFL ἐπιχωρίουσ V 

—— ise E 

| 
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5 - » , - ' A * 

ἐχέλευον ovv τὸν Mavaconv διαζεύγνυσθαι τῆς γυναιχὸς ἢ μὴ προσ- 
» , - ) " ἡ " » 

tévat τῷ ϑυσιαστηρίῳ. τοῦ δ᾽ ἀρχιερέως τῷ λαῷ συναγαναχτοῖντος 
M ) € ' - - , - 

xal εἴργοντος τὸν aÓtAqóv τοῦ βωμοῖ, ztagayevóuevoc ὁ Ἥανασσῆς 
^ ' a 4^4; , " , » - ^ 

χερὸς τὸν τεενϑερὸν Σαναβαλλέτην στέργειν μὲν ἔλεγεν αὐτοῦ τὴν 
, , - , - - , » 

ϑυγατέρα Νιχασώ, τῆς μέντοι ye ἱεραιιχῆς τιμῆς μεγίστης οὔσης 
- , - , , , Y ) ^ 

ἐν τῷ ἔϑνει xal τῷ γένει “ταραμενούσης ov βούλεσθαι δι᾿ αὐτὴν 
στέρεσϑαι. τοῦ δὲ Σαναβαλλέτου μὴ μόνον τηρήσειν αὐτῷ τὴν 

, 3 ^ ^ ) ^ , m * ^ 

ἱερωσύνην, αλλὰ xci τὴν ἀρχιερατιχὴν “εαρέξειν δύναμιν xal τιμὴν 
, , ) "» y xA - , 

ὑχεισχνουμένου xal ττάντων ἀτιοδείξειν ὧν αὐτὸς ἐτιῆρχεν τότεων 
, , -- 2 - - , ^ 2 

ἡγεμόνα βουλόμενον συνοιχεῖν αὐτοῦ τῇ ϑυγατρί, xci λέγοντος oi- 

χοδομήσειν ναὸν ὕμοιον ὄντα τῷ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τοῦ 
» [S - ^ c , 2 - 4 * 

Γαριζεὶν ὄρους, ὃ τῶν κατὰ τὴν Σαμάρειαν ὀρῶν ἔστιν ὑιννηλότατον, 
xal ταῦτα τιοιήσειν ἐτταγγελλομένου μετὰ τῆς “Ιαρείου γνώμης τοῦ 

2 ^ € , € - , - 

βασιλέως, ἐπιαρϑεὶς ταῖς ὑποσχέσεσιν ὃ Π]ανασσῆς τεαρέμενεν τῷ 
M 2 , , , , P4 ^ 

Σαναβαλλέτῃ τὴν ἀρχιερωσύνην οἰόμενος ἕξειν “Ιαρείου δόντος" καὶ 
^ , M T 4 7 » , 5 5“ 

yag συνέβαινεν τὸν Σαναβαλλέτην ἤδη τιρεσβύτερον εἶναι. στολλῶν 
, 3 ^ - , , μ᾽ , - 

δὲ ἱερέων xal ᾿Ισραηλιτῶν τοιούτοις γάμοις ἐτειτεετελεγμένων χατεῖ- 
E * ' ^ " , Á * e 

χὲν ov μιχρὰ ταραχὴ τοὺς TegocoÀvuírag" ἀφίσταντο γὰρ ἅπαντες 
^ M - ru NEN 4^7 ] " e 2 T b "A 

zog τὸν Π]ῆΠανασσὴν vov Σαναβαλλέτου χορηγοῦντος αὑτοῖς xai χρή 

$ 312 — cf. Neemia XIII 23. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 328. 
1 Ἐμανασσῆ L 2 τοῦ δ᾽ — συναγαναχτοῦντος] principes quoque sacer- 

dotum cum populo hoc indigne ferebant Lat δὲ E. τῷ λαῷ συναγανακτοῦν- 
τος] ἀγανακτοῦντοσ τῶ λαῷ V ἐν τῶ λαῶ ἀγαναχτοῦντοσ ΒΞ 3 Ἐείργοντοσ 
ΕΑ ó om. E 4 σαναβαλέτην E sanaballat Lat 5 Νικασώ! isacho 
(h. e. ichaso) Lat, om. E γε om. FLAVWE 6 τῷ] ἐν vo E *óp 
om. W στέργεσϑαι P!F εἴργεσϑαι E σαναβαλέτου E sanabalath Lat 
7 αὐτῶ τηρήσειν tr. LAWE.— 8 παρέξειν] αὐτῶ παρέξειν E — 9 *onjoyeL 
10 "βουλόμενον — ϑυγατρί! uolens suam apud eum filiam permanere Lat 
Ἑ αὐτοῦ] αὐτὸν PFLAW Lat 11 ὅμοιον ὄντα τῷ (τοῦ L) ἐν τοῖς] ὅμοιον 
ὄντα τοῖσ F χρείττονα τοῦ ἐν (i. ras. m. 2 P) PE ἘΤεροσολύμοις ἐπὶ] litt. 
010 ἔπὲ i.ras. m. 2 P ἱεροσολυμίταισ F 12 γαριζὶν FVE Syncellus p. 487 
Ἐδρουσ ὃ, htt. σ Oi. ras. 1litt, m. 2 P — *ó — - ὑψηλότατον] qui altior omnibus 
samariae montibus apparebat Lat Ἐδ om. FVW Ἐτῶν] τῶν, ὧν i. ras. 
m.2P τοῦ FV, om. ΤΑΥ͂  *zaz& τὴν Σαμάρειαν ὀρῶν] τῶν ἄλλων LÀ κατὰ 
τὴν σαμάρειαν ὃ τῶν ἄλλων ὀρῶν V ὃ τῶν ἄλλων ὀρῶν W [18 *xal ταῦταὶ 
χαταὰ PiF χαὶ τοῦτο P? ἐπαγγελομένου E! 14 παρέμενεν] κατέμενε (-εν 

A!'W) παρὰ AWE "τῷ Σαναβαλλέτῃ — 16 συνέβαινεν om. F — 15 σανα- 
βαλέτη E sanaballath Lat 10 συνέβαινε LV et ex corr. A συνέβαλλεν P 
sanaballath Lat 11 δὲ] δὲ καὶ E ἐπιπεπληγμένων E ἐμπεπληγμένων Zon 

κατέχειν ΕΓ 19 Ἐμανασσῆ 
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ματα xci χώραν εἰς γεωργίαν xai κατοίχησιν ἀττομερίζοντος xai 
χεαντὶ τρόπῳ τῷ γαμβρῷ συμφιλοχαλοῦντος. 

3. Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν Δαρεῖος ἀχούσας. ὅτι τὸν 'EÀ- 

λήσποντον διαβὰς ᾿Αλέξανδρος xci τοὺς σατράπας αὐτοῦ τῇ κατὰ 
Γράνιχον μάχῃ κρατήσας προσωτέρω χωρεῖ, στρατιὰν ἱππικήν τὲ 
χαὶ πεζικὴν συνήϑροιζεν ἀπαντῆσαι διαγνοὺς τοῖς Π]αχεδόσιν πρὶν 
5 πᾶσαν αὐτοὺς ἐπιόντας χαταστρέψασϑαι τὴν ᾿4“σίαν. περαιω- 
σάμενος οὖν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν xci τὸν Ταῦρον τὸ Κιλίχιον 
ὅρος ὑπερελϑὼν ἐν Ἰσσῷ τῆς Κιλικίας τοὺς πολεμίους ὡς Exe 
μαχησόμενος αὐτοῖς ἐξεδέχετο. ἡσϑεὶς δὲ τῇ “΄αρείου χαταβάσει 
ó Σαναβαλλέτης εὐϑὺς ἔλεγεν τῷ ͵ανασσῇ τὰς ὑποσχέσεις τελέσειν, 
ὡς ἂν “αρεῖος χρατήσας τῶν πολεμίων ὑποστρέψῃ" πτεέπειστο γὰρ 
οὐχ αὐτὸς μόνος ἀλλὰ xci πάντες οἱ ἐν τῇ «ΑΔ σίᾳ μηδ᾽ εἰς χεῖρας 
τοῖς Πέρσαις ἥξειν τοὺς Ἰϊαχεδόνας διὰ τὸ πλῆϑος. ἀπέβη δ᾽ 
οὐχ ὡς προσεδόχων᾽ συμβαλὼν γὰρ ὃ βασιλεὺς τοῖς Ἰαχεδόσιν 
ἡττήϑη xal πολλὴν τῆς στρατιᾶς ἀπολέσας ληφϑέντων αἰχμαλώ- 
των αὐτοῦ τῆς μητρὸς xal γυναιχὸς xci τῶν τέκνων ἔφυγεν εἷς 
Πέρσας. ᾿Αλέξανδρος δ᾽ εἰς Συρίαν παραγενόμενος “Ιαμασχὸν αἵρεῖ - 
χαὶ Σιδῶνος κρατήσας ἐπολιόρχει Τύρον, τξίου τε ἀποστείλας γράμ- 
uera πρὸς τὸν τῶν Ἰουδαίων ἀρχιερέα συμμαχίαν τε αὐτῷ τεέμ- 

στειν χαὶ ἀγορὰν τῷ στρατεύματι τταρασχεῖν xal ὅσα “Ιαρείῳ τερό- 
τερον ἐτέλουν δῶρα τούτῳ διδόναι τὴν Maxeóóyov φιλέαν ἑλομένους " 
οὐ γὰρ μετανοήσειν ἐπὶ τούτοις. τοῦ δ᾽ ἀρχιερέως ἀποχριναμένου 
τοῖς γραμματοφόροις, ὡς ὅρχους εἴη δεδωχὼς “αρείῳ μὴ βαστάζειν 

PFLAVWELat Zonaras I p. 32$. 

1 χατοίχισιν P 2 τῷ om. W. 3i marg. L  *sAoxóytoy P 4*1 
om.F 5 *vg«wzov FLV granicum fluuium Lat — *zgatgoac] νιχήσασ V 
τε zal πεζιχὴν om. O 6 διεγνωκὼσ LAWE 1 ἢ: πᾶσαν À mune b 
Ww “περεωσάμενοσ P 8 κιλιχὸν OE! χιλίχων E? ciliciae Lat — 9 ὑπελϑ 
PFOVE ἐν Ἰσσῷ! E εἴσω PFLOV ἐν ἐσσῶι πόλει, i. marg. ἐν Pme yo 

εἴσω tg zuuziag A ἐν ἴσω πόλει W ipso cilicio Lat "ὡς om. O 10 *uage 
σόμενοσ LA μαχησόμένουσ W αὐτοὺσ FL 11 σαναβαλέτησ E sanaballath 
Lat τελεῖν V fort. recte complere Lat 12" ὡς] ἕως coni “τοὺσ πολεμίουσ 
LW  *za£muro PF 13 μόνον  u5óbE 14 "τοὺσ μαχεδόνασ ἥξειν τὸ 
πέρσαισ tr. Ὁ δὲ L?E 15 προσεδόχουν E 16 χαὶ] τὲ xci E “στ 

τείασ Ὁ 17 "γυναιχὸς! to γυναιχὸσ A 18 δὲ εἰσ VE et ex corr. ἃ 
Συρίαν] πέρσασ PFOVE "δαμασχῶν L' ταἴρει ῬΡῚ [18 σιδόνοσ E 
20 "τῶν om. Ὁ ἔσυμμαχεῖαν P! — 22 "τούτφ) ei Lat αὐτῷ Cocceji  * 
χαὶ τὴν L ἑλόμενον AW ἑλομένουσ, ovo ex ὦ corr. V ἑλόμενοσ E 28 toi 
δὲ ἀρχιερέωσ (litt. τοῦ δὲ ἀρ i. ras. m. 2 A) AE *anoxquwou£vov A 
24 "γραμματηφόροισ PF δαρείω δεδωχὼσ tr. FLAOVWE 
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ümÀa χατ᾽ αὐτοῦ, καὶ τούτους ἕως Gv y Jageiog ἐν τοῖς ζῶσιν μὴ 
τεαραβήσεσϑαι φήσαντος, ἀχούσας ᾿“1λέξανδρος τεαρωξύνϑη, zat τὴν 
μὲν Τύρον οὐκ ἔχρινεν χαταλιτιεῖν 000v οὐδέπω μέλλουσαν αἱρεῖ- 
σϑαι, παραστησάμενος δὲ ταύτην ἠτιείλει στρατεύσειν En τὸν τῶν 
Ιουδαίων ἀρχιερέα χαὶ διδάξειν πιάντας, πρὸς τίνας δὴ αὐτοῖς 

φυλαχτέον τοὺς ὕρχους" ὅϑεν πιονιχώτερον χρησάμενος τῇ τεολιορχίᾳ 
λαμβάνει τὴν Τύρον. χαταστησάμενος δὲ τὰ ἐν αὐτῇ ἐπὶ τὴν τῶν 
Γαζαίων πόλιν ἦλϑὲν xai τήν ve Γάζαν xal τὸν ἐν αὐτῇ φρού- 
ρθαρχον ὄνομα Βαβημάσιν ἐ:τολιόρχει. 

4. Νομίσας δὲ καιρὸν ἐπιτήδειον ἔχειν ὁ Σαναβαλλέτης τῆς 
ἐπειϑολῆς “αρείου μὲν ἀπέγνω, λαβὼν δὲ ὀχταχισχιλίους τῶν ἄρχο- 
μένων oz αὐτοῦ τιρὸς ᾿1λέξανδρον ἧχεν «ai καταλαβὼν αὐτὸν ἀρχό- 
μένον τῆς Τύρου πολιορχίας, ὧν τε αὐτὸς ἄρχει τότεων ἔλεγεν αὐτῷ 
σπεαραδιδόναι τούτους xal δεσπότην αὐτὸν ἡδέως ἔχειν ἀντὶ “Ιαρείου 

τῶν τιροχειμένων ὃ Σαναβαλλέτης αὐτῷ λόγους προσέφερεν δηλῶν, 
ὡς γαμβρὸν μὲν ἔχοι Mavaooi τοῦ τῶν Ιουδαίων ἀρχιερέως ᾿Ιαδδοῦ 
ἀδελφόν, τιολλοὺς δὲ xai ἄλλους αὐτῷ συμτταρόντας τῶν ὁμοεϑνῶν 
ϑέλειν ἱερὸν ἐν τοῖς bz. ἐχείνῳ τόποις ἤδη χατασχευάσαι. τοῦτο 
δ᾽ εἶναι xai τῷ βασιλεῖ συμφέρον εἰς δύο διηρῆσϑαι τὴν Ιουδαίων 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 353, 329. 
1 Ἐτούτου 1, 5] εἴη FLO ἢ E ἔἘδαρεῖοσ εἴη tr. Ὁ 2. Ἐφήσαντοσ ex 

ϑύσαντοσ corr. 1, 3. Ἐμὲν οῃ. W Ἐχαταλειπεῖν P οὔπω LAWE Ἐαίρε- 
σϑαι P 4 ἑπαραστησόμενοσ PW ἕηπείλησε FOV — τῶν om. FLAOV 
5 πάντας] πάντασ δι᾿ αὐτοῦ FLAOWLat πρὸς τίνας — 6 ὅρκους] quibus debe- 
rent constituta seruare Lat δὴ] δεῖ PFLAW αὐτοὺσ LAW — 6 ἔπονικώτερον) 
intentius Lat τῶν om. OVE 8 ya&éov PAWE ἘἜήῆλϑεν πόλιν tr. AW 

Ἐχαὶ euan. L *róv] v L *litt. ἐν «vr euan. L 9 Βαβημάσιν) 
βαβιμίσιν YF. βαβημήσην (μη in μὲ corr. m. 2 L) LVW βαβημησιν, i. marg. βαβίσιν 
yo A βαβιμίσην O babymasin Lat Βάτις Arrianus Anab. II 25, 4 10 σανα- 

βαλέτησ E sanabalath hic et infra Lat Ἑτῆς om. P!LV 11 ἐπιβουλῆσ 
LW p δὲ] xal λαβὼν δὶσ PFO zai λαβὼν V λαβὼν E * ozta- 

κισχιλίους] üc νὰ. e. μυρίους ἑξακισχιλίους) V quod ex δὲς ὀχτακισχιμους fac- 

tum est 12 *vx' αὐτοῦ] παρ᾽ «vto V — ἔἜἧχε-, ἧ i. ras. m. 2L ἡ" χε: À 
“χαταλαβόμενοσ V. 13 *&oysw Ὁ *evto] αὐτοῖσ FOV αὐτὸν LW 
14 ἔχειν ἡδέωσ ἀντὶ δαρείου tr. FLV ἔχειν ἀντὲ δαρείου ἡδέωσ tr. Ὁ 18 προσ- 

δεξαμένου] E ed. pr. RUN EmuehOUd P προσδεξάμενοσ FLAW προσδεξάμενοι 

ΟΥ̓ 16 σαναβαλέτησ E 17 *oóoc|cyaufgor P uiv om. LOE ἔχων 
P ἔχειν E μαννασὴῆ P μανασσῆν FAWE manasen Lat ἰωάδδου AW ἰάδδου 
O 19 *éxgívov O 20 δὲ E κακαὶ om. E Ἐτῷ βασιλεῖ! ipsi Lat 
* διαιρεῖσϑαι ed. pr. Ἰουδαίων) ἰουδαίαν F τῶν ἐἰουδαίων E 

Iosephus III. 5 

τοῦ βασιλέως. ἀσμένως δ᾽ αὐτὸν πιροσδεξαμένου ϑαρρῶν ἤδη περὶ : 
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δύναμιν, ἵνα μὴ óuoyvouovotv τὸ ἔϑνος μηδὲ συνεστός, εἰ νεω- 
τερίσειέν stove, χαλεπὸν ἢ τοῖς βασιλεῦσιν, χαϑὼς καὶ πρότερον 
τοῖς ᾿Τσσυρίων ἄρξασιν ἐγένετο. συγχωρήσαντος δὲ ᾿Αλεξάνδρου 
“πἄσαν εἰσενεγχάμενος σπουδὴν ὠχοδόμησεν ὃ Σαναβαλλέτης τὸν 
γαὸν xci ἱερέα τὸν Π]ανασσῆ χατέστησεν, μέγιστον γέρας ἡγησά- 
μενος τοῖς ἐκ τῆς ϑυγατρὸς γενησομένοις τοῦτ᾽ ἔσεσϑαι. μηνῶν 

δ᾽ ἑπτὰ τῇ Τύρου πολιορχίᾳ διεληλυϑότων xci δύο τῇ Γάξης ὃ 
μὲν Σαναβαλλέτης ἀπτέϑανεν. ΤΕ ΨΟΜΝ δ᾽ ἐξελὼν τὴν Γάζαν ἐπὶ 
τὴν τῶν “εροσολυμιτῶν πόλιν ἀναβαίνειν ἐσπουδάχει. ὃ δ᾽ ἀρχιε- 

ρεὺς Ἰαδδοῦς τοῦτ᾽ ἀκούσας ἣν ἐν ἀγωνίᾳ xai δέει, zc ἀπαντήσει 

τοῖς ῬἩ]αχεδόσιν ἀμηχανῶν ὀργιξζομένου τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῇ πρό- 

τερον ἀπιειϑείς. τταραγγείλας ovv ἱχεσίαν τῷ λαῷ καὶ ἐπε}: τῷ 
Seq μετ᾽ αὐτοῦ προσφέρων ἐδεῖτο ὑτιεραστείσαι τοῦ ἔϑνους xal τῶν 
ἐπερχομένων κινδύνων ἀτταλλάξαι. χαταχοιμηϑέντι δὲ μετὰ τὴν 
ϑυσίαν ἐχρημάτισεν αὐτῷ χατὰ τοὺς ὕπνους ὃ ϑεὸς θαρρεῖν καὶ 
στεφανοῦντας τὴν πόλιν ἀνοίγειν τὰς τεύλας, χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους 
λευχαῖς ἐσθῆσιν, αὐτὸν δὲ μετὰ τῶν ἱερέων ταῖς νομίμοις στολαῖς 
“τοιεῖσϑαι τὴν ὑτεάντησιν μηδὲν πιροσδοχῶντας πείσεσθαι δεινὸν 
γπιρονοουμένου τοῦ ϑεοῦ. διαναστὰς δὲ ἐκ τοῦ ὕπνου ἔχαιρέν τὲ 
μεγάλως αὐτὸς xal τὸ χρηματισϑὲν αὐτῷ “πᾶσι μηνύσας χαὶ πεοιή- 
σας ὅσα xarà τοὺς ὕπνους αὐτῷ τιαρηγγέλη τὴν τοῦ βασιλέως πα- 
οουσίαν ἐξεδέχετο. 

ὅ. Πυϑόμενος δ᾽ αὐτὸν οὐ πόρρω τῆς πόλεως ὄντα πρόεισι 
μετὰ τῶν ἱερέων χαὶ τοῦ ττολιτιχοῦ πλήϑους, ἱεροτερεττῆ καὶ Óta- 

PFLAVWELat Zonaras I p. 329, 359. 

1 *óuoyvouovobr W ὁμογνοῦν F συνεστὼσ A*L*'VWE Ἐξἢ ἡ 
PIE Ἐγεοτερήσειεν P 3 "ἐγίγνετο AW 4 sanabalath hic et infra 
Lat 5 uavraog P μανασσὴν FAWE manasen Lat 6 Ἐγενησομένοις] ἡγη- 
σομένοισ PFV τοῦτο E τ δὲ ΕΒ [Γάζης] E cum Cocceio γάζῃ codd. et 
utuid. Lat S σαναβαλέτησ E Ἐἀπέϑαν βῖ. V ᾿Αλέξανδρος δ᾽ ὃ δὲ ἀλέξαν- 
δροσ FLAVWE . ἐξελ- ὧν (eras. 9) P ἐξελϑὼν E — *yatav, av 1. ras. m. 2 ex 
jv corr. uid. P — *litterae 2x2 τὴν τ i.ras. minorem. 2A 9 ἱεροσολύμων E 
$8 326sq. adhibuit Eusebius dem. euang. ΥἹΠ 2, 67 (p. 3933b) δὲ FLAVWE 
10 ioadas Lat Ἰαδδοῦς τοῦτ᾽] ἰαδδοῦσ (ἰάδδουσ F) τοῦτο FLV ἰωάδδησ (ἰωάδησ 
E) ταῦτα (τα finale j. ras. 1 litt. A) AWE ἀγῶνι PAE ἀπαντήση P 
1l προτέρα E 12 *izerelav LAW ἱχεσίασ V Ἐχαὶ 9volav om. L 
μετ᾽ αὐτοῦ τῶ ϑεῶ tr. FLAVW 18 μετ᾽ αὐτοῦ om. ELat προσφέρων τῶ 
ϑεῶ tr. Ε΄ προσφέρων] offerre Lat προσ]" φέρειν, c i. ras. m. 2 (fuit item σ), 
aute o 1—2 litt. eras, e, ex o corr. P. 2L. 14 Ἐχαταχοιμιϑέντι F ἔἜδὲ 5. V 

17 "ἐσθήσεσιν FLAVW Ἐνομίμοι 1' 21 Ἐπαρηγγέλθη Dindorf 28 zw» 
ϑανόμενοσ Ν δὲ FLVW πρόεισι] FVWLatZon πρόσισι P. πρόσεισι LAE 

24 *rov om. L 
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φέρουσαν τῶν ἄλλων ἐϑνῶν “τοιούμενος τὴν ὑτεάντησιν εἰς τότιον 

τινὰ Naqew λεγόμενον. τὸ δὲ ὄνομα τοῖτο μεταφερόμενον εἰς τὴν 
“Ἑλληνιχὴν γλῶτταν σχοτεὸν σημαίνει" τά τε γὰρ Ἱεροσόλυμα χαὶ 
τὸν ναὺν συνέβαινεν ἐχεῖϑεν ἀφορᾶσϑαι. τῶν δὲ Φοινίχων xci 
τῶν ἀχολουϑούντων Χαλδαίων ὅσα βασιλέως ὀργὴν εἰχὸς ἦν ἔσει- 
τρέψειν αὐτοῖς τήν τὲ πόλιν διαρτιάσειν χαὶ τὸν ἀρχιερέα μετ᾽ 
αἰχέας ἀπολέσειν λογιζομένων, τὰ ἐναντία τούτων ἐγένετο. ὃ γὰρ 

᾿ἡλέξανδρος ἔτι πόρρωϑεν ἰδὼν τὸ μὲν τιλῆϑος ἐν ταῖς λευχαῖς 
ἐσθῆσιν, τοὺς δὲ ἱερεῖς τιροεστῶτας ἐν ταῖς βυσσίναις αὐτῶν, τὸν 

δὲ ἀρχιερέα ἐν τῇ ὑαχινϑίνῳ xal διαχρύσῳ στολῇ xai ἐπεὶ τῆς χε- 
φαλῆς ἔχοντα τὴν κίδαριν xal τὸ χρυσοῦν i^ αὐτῆς ἔλασμα, ᾧ τὸ 
τοῦ ϑεοῦ iyíyoamvo ὄνομα, προσελϑὼν μόνος προσεχύνησεν τὸ 
ὄνομα καὶ τὸν ἀρχιερέα τιρῶτος ἠσπάσατο. τῶν δὲ Ἰουδαίων ὅμοῦ 
χεάντων μιᾷ φωνῇ τὸν ᾿4λέξανδρον ἀσπασαμένων χαὶ χυχλωσαμέ- 
vov αὐτόν, oí μὲν τῆς Συρίας βασιλεῖς xci οἱ λοιτιοὶ τοῦτο ττοιή-- 

σαντος χατεχελάγησαν xal διερϑάρϑαι τῷ βασιλεῖ τὴν διάνοιαν 
ὑτεελάμβανον, Παρμενέωνος δὲ μόνου τπιροσελϑόντος αὐτῷ καὶ σιυ- 
ϑομένου, ví δήτιοτε προσκυνούντων αὐτὸν ἁπάντων αὐτὸς σέροσ- 
κυνήσειεν τὸν Ιουδαίων ἀρχιερέα; »Οὺ τοῦτον, εἶπεν, προσεχύνησα, 
τὸν δὲ ϑεόν, οὗ τὴν ἀρχιερωσύνην οὗτος τετίμηται" τοῦτον γὰρ 
χαὶ κατὰ τοὺς ὕτενους εἶδον ἐν τῷ νῦν σχήματι ἐν dio τῆς Maxze- 

δονίας τυγχάνων, xci zgóg ἐμαυτὸν διασχετιτομένῳ μοι, πῶς ἂν 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 354 Johannes Dam. sacra parall. II p. 515 C. 

2 Xegsw] σαφὲν (( ex ἡ corr. L) FLE σαφὰν AV σαφᾶν W i. marg. yo 
σαφεῖν A saphin Lat — eig — ὃ γλῶτταν] latine Lat — 3 γλῶσσαν FLAVW 

Ἐσχοπὸν] σχοπὴν FL!AVW σχοπεῖν L?, i. marg. yo oxozucv Α scopulum Lat, 
cf. Bell. lud. IL 528, 542 V 53. 4 ἐχεῖϑεν συνέβαινεν tr. FLAVWE — 5 Χαλ- 

δαίων] Χουϑαίων Schotanus βασιλέως ὀργὴν] βασιλέωσ ὀργῆ PFV πρὸσ βασι- 

λέωσ ὀργὴν ἀχολουϑεῖν LAW ἦν om. VE ἐπιτρέπειν LAW 1 Ἐαϊχίας! 
ἀκίασ L! ἐχίασ P Ἐάπολύσειν P ἐγίγνετο A ἐγίνετο W ἐγένοντο E 
8 Ἐκλέξανδρος πόρρωϑεν ἰδὼν incip. parall. sac. ἔτι] ex. P, om. E ταῖς 
om. E parall. 9 Ἐξσϑήσεσι (cw A!) FAVW αἰσϑήσεσιν L αἰσϑησεσε parall. 
cod. Paris. τὸν δὲ] αὐτὸν δὲ τὸν A 10 Ἐϑαχίνϑω P parall. δαχινϑίνη ΕὟ 
υπουακινϑὼ parall. cod. Paris. 11 Ἐἐπ᾽ αὐτῆς! ἐξ αὐτῶν P τὸ] vo F 
12 ἐπεγέγραπτο E ἐγγέγραπτο Cocceji Ἐόνομα ἐγέγραπτο tr. AW parall. 
13 πρῶτον E πρῶτος — 11 ὑπελάμβανον om. parall. Ἐπάντων ὅμοῦ 
tr. FLV 14 *dzaonzaccuivov P 15 ποιήσαντεσ F 11 ἑπαρμενώνοσ 
W ππαρμενίονοσ δὲ πυϑομένου τί δήποτε parall. 18 αὐτῶ πάντων E 
19 zov] τῶν F parall τὸν τῶν 20 τὴν] τῇ P?WE ἀρχιερωσύνη P?WE 

δ οὗτος] αὐτὸσ PFLV οὕτωσ parall.cod. Paris. Ἐτετέμηται fin. parall. 

21 ὕπνους} ὕπνουσ φησὶν LAWE ἐν Δίῳ] ἐγγίω P?E ἔνδον  τῆσ μακε- 
δονίασ ἐν δίωι (ἔνδον W ἐγγίω E) tr. AWE 
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χρατήσαιμι τῆς “σίας, sapexeAevevo μὴ μέλλειν ἀλλὰ ϑαρσοῦντα 
διαβαίνειν" αὐτὸς γὰρ ἡγήσεσϑαί μου τῆς στρατιᾶς xal τὴν Περ- 
σῶν παραδώσειν ἀρχήν. ὅϑεν ἄλλον μὲν οὐδένα ϑεασάμενος ἐν 
τοιαύτῃ στολῇ, τοῦτον δὲ νῦν ἰδὼν καὶ τῆς κατὰ τοὺς ὕπνους ava- 
μνησϑεὶς ὄψεώς τὲ καὶ “ταραχελεύσεως, νομίζω ϑείᾳ πομτεῇ τὴν 
στρατείαν :τετοιημένος Ζαρεῖον νιχήσειν χαὶ τὴν Περσῶν χαταλύ- 
σειν δύναμιν xal πάνϑ᾽ ὅσα χατὰ νοῦν ἐστί μοι τεροχωρήσειν."" 
ταῦτ᾽ εἰπὼν ττρὸς τὸν Παρμενίωνα xoi δεξιωσάμενος τὸν ἀρχιερέα 
τῶν Ἰουδαίων τεαραϑεόντων εἰς τὴν τεόλιν τεαραγέίνεται. χαὶ ἀνελ- 
ϑὼν ἐπὶ τὸ ἱερὸν ϑύει μὲν τῷ ϑεῷ xarà τὴν τοῦ ἀρχιερέως ὑφή- 
γησιν, αὑτὸν δὲ τὸν ἀρχιερέα xal τοὺς ἱερεῖς ἀξιοτερεπῶς ἐτίμησεν. 
δειχϑείσης δ᾽ αὐτῷ τῆς Δανιήλου βίβλου, ἐν 5 τινα τῶν Ἑλλήνων 
χαταλύσειν τὴν Περσῶν ἀρχὴν ἐδήλου, νομίσας αὐτὸς εἶναι ὃ σημαινό- 
μενος τότε μὲν ἡσϑεὶς ἀττέλυσε τὸ τελῆϑος, τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ προσχαλε- 
σάμενος ἐχέλευσεν αὐτοὺς αἰτεῖσϑαι δωρεάς, ἃς ἂν αὐτοὶ ϑέλωσιν. 

τοῦ δ᾽ ἀρχιερέως αἰτησαμένου χρήσασϑαι τοῖς :τατρίοις νόμοις xai 
τὸ ἕβδομον ἔτος ἀνείσφορον εἶναι. συνεχώρησεν τεάντα. τεαραχαλε- 
σάντων δ᾽ αὐτόν, ἵνα χαὶ τοὺς ἐν Βαβυλῶνι xci Π]ηδίᾳ Ἰουδαίους 
τοῖς ἰδίοις ἐπιτρέψῃ νόμοις χρῆσϑαι, ἀσμένως ὑττέσχετο ποιήσειν 
ἅπερ ἀξιοῦσιν. εἰπόντος δ᾽ αὐτοῦ πρὸς τὸ πιλῆϑος, εἴ τινες αὐτῷ 
βούλονται συστρατεύειν τοῖς πατρίοις ἔϑεσιν ἐμμένοντες χαὶ χατὰ 
ταῦτα ζῶντες, ἑτοίμως ἔχειν ἐπτάγεσϑαι, :τολλοὶ τὴν σὺν αὐτῷ στρα- 
τείαν ἠγάπησαν. 

PFLAOVWELat Zonaras I p. 354. 

1 *zcepoaztAtvévo 1," * μέλλει») μένειν PELV neglegere Lat 9«o- 
ροῦντα E 2 Ἐηγήσασϑαι PFV uo. FLAVWE Ἐστρατείασ FA!V 
3 Ἐπαραδόσεν P 4 *ióov] εἰδὼσ F κ"ἐπιμνησϑεὶσ V — 5 ἔτε xal παρα- 
χελεύσεως om. W 6 στρατιὰν PFLE νικήσειν] uicisse Lat, unde νικῆσαι 
quis coniecerit Ἐχαταλύσει»] soluisse Lat 1 ἔστι PLAW — προχωρήσειν] 
χωρήσειν ἃ 8 ταῦτα ΕῈ ὅ9 Ἰουδαίων] ἱερέων FAVW reliquis sacerdotibus 
Lat ἔπαραγίγνεται Δ 10 ἐπὶ] εἰσ E recte ut uid. ἀρχιερέως] ἱερέωσ 
V sacerdotis Τὰ ὑφήγησιν, v ex ἀ corr. L v i. ras. Ὁ 11 xai τοὺσ ἱερεῖς 
om.PFVE 12 Ἐδειχϑείσης]) δοχϑείσησ, i. marg. yo δειχϑείσησ A δοϑείσησ W 
δ᾽ om. P δὲ FOVE "τῆς om. W Ἐδανιήλω V 13 Ἐχαταλύσιν L! 
τὴ»] τῶν E ἐδηλοῦτο E Ἐαὐτὸν εἶναι τὸν σημαινόμενον AW 14 δὲ 
FLOVWE 15 Ἐαϊτίσϑαι P — 16 δὲ FE χρῆσϑαι E πατρίοις] E 

πατρώοισ codd. 11 *£góouov|] ; V *&navt& AW 18 δὲ E. *abtóv 
FA!0VW ey] ἐν τῇ AW μηδεία L 19 */o/oic] ἰουδαίων PFOV 
"ἐπιστρέψη V ἐπιτρέψειν ἡ χρῆσϑαι νόμοισ tr. AWE Ἐχρήσασϑαι FOV 

Ἐῤπέσχετο] ὑπεδέχετο FLOV Ἐποιεῖν LAW 20 δὲ FLOE 

εἴ] οἵ E 21 "πατρώοισ PFV Ἐξγμένοντεσ P 22 Ἐάπάγεσϑαι P 
στρατιὰν PFE 
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€ 5 3 - " , ἊΝ 

6. Ὁ μὲν οὖν .«λέξανδρος ταῦτα διοικησάμενος ἐν τοῖς 'Icoo- 
, H , ^ ' , LL , 1 ^ 

σολύμοις ἐξεστράτευσεν él τὰς ἐχομένας τεόλεις. “πτάντων δ᾽ αὐτὸν 
[6] ? , , " , ^ 

"ρὸς ovg ἀφίχοιτο φιλοφρόνως ἐχδεχομένων, Σαμαρεῖται μητρότιολιν 
τότε τὴν Σίχειμαν ἔχοντες χειμένην τιρὸς τῷ Γαριζεὶν ὄρει καὶ 

e 4 - ) ἊΞ "S ub » »» 
χατῳχημένην ὑπὸ τῶν ἀποστατῶν τοῦ Ιουδαίων ἔϑνους, ἰδόντες 
e ^ 3 ν 2 ^ t Y [44 ^ - » 

ὅτι τοὺς Ἰουδαίους -d4AéSavÓgoc οὕτω λαμπρῶς τετίμηχεν ἔγνωσαν 
€ ' 2 , ut 2 - - I ^ ς τ -' - ^ ' 

αὑτοὺς Ιουδαίους ὁμολογεῖν. εἰσὶν γὰρ οἱ Σαμαρεῖς τοιοῦτοι τὴν : 

φύσιν, ὡς ἤδη zov xal τιρότερον δεδηλώχαμεν" ἐν μὲν ταῖς συμ- 
φοραῖς ὄντας τοὺς Ἰουδαίους ἀρνοῦνται συγγενεῖς ὁμολογοῦντες 
τότε τὴν ἀλήϑειαν, ὅταν δέ τι λαμπρὸν τιερὶ αὐτοὺς ἴδωσιν ἐχ 
τύχης, ἐτειτεηδῶσιν αὐτῶν τῇ κοινωνίᾳ “ιροσήχειν αὐτοῖς λέγοντες 
xci ix τῶν Ἰωσήπου γενεαλογοῦντες αὑτοὺς ἐχγόνων Ἐφραίμου χαὶ 
ανασσοῖς. μετὰ λαμτιρότητος ovv χαὶ “τολλὴν ἐνδειχνύμενοι τὴν 
περὶ αὐτὸν προϑυμίαν ἀττήντησαν τῷ βασιλεῖ μιχροῦ δεῖν ἐγγὺς τῶν 
Ἱεροσολύμων. ἐπαινέσαντος δὲ αὐτοὺς ᾿“λεξάνδρου οἱ Σικχιμῖται 

προσῆλθον αὐτῷ ττροστιαραλαβόντες xal ovc Σαναβαλλέτης πρὸς 
αὐτὸν στρατιώτας ἀπέστειλεν χαὶ τταρεκάλουν τταραγενόμενον εἰς 
τὴν πόλιν αὐτῶν τιμῆσαι χαὶ τὸ τιαρ᾽ αὐτοῖς ἱερόν. ὃ δ᾽ ἐχεῖνο 
μὲν αὖϑις ὑποστρέφων ἰδεῖν ὑπέσχετο πρὸς αὐτούς, ἀξιούντων δὲ 
ἀφεῖναι τὸν φόρον αὐτοῖς τοῦ ἑβδοματιχοῦ ἔτους, οὐδὲ γὰρ αὐτοὺς 

ἐν αὐτῷ σπείρειν, τίνες ὄντες ταῦτα παραχαλοῦσιν ἐπυνϑάνετο. 

PFLAOVWE Lat Zonaras I p. 355. 
1 roicSs. F 2 πάντων δὲ αὐτὸν, litt. v δὲ « i. ras. m. 2 angustius scriptae A 

αὐτὸν, ὃν ex corr. Ε αὐτῶν 3. ἀφίχετο ΡΕΙΥ 4 ἔτότεϊ τε PFV ^re 
L σίχιμαν FLAWE σίχιμα V τῷ! τὸ PFL!'V!'W γχαρίξιν F γαριζὶν V 

γαριξὸ ἘΞ 5 Ἐχατοιχημένην PF. χάτω χειμένην L  *&nóL ἕτῶν ἀποστα- 
τῶν, Gv ἀπο i.ras. m.2 ex ὧν εἰ corr. uid. Ρ Ἐάπιστοτάτων W — 6 Ἐ᾿Αλέξαν- 
δρος — τετίμηχεν οἵα. *ovroc FL'A — 7 αὐτοὺσ PFL ἑαυτοὺσ AWE 
ἐουδαίουσ (om. W) ὁμολογεῖν ἑαυτοὺσ ἐγνώχεσαν tr. AW — 9 Ἐσυγγενεῖς] ovy- 

γενεῖσ ἔχειν V — ὁδμολογοῦντασ E /— 10 περὲ αὐτοὺσ λαμπρὸν idoct tr. FLAOVW 
περὶ αὐτοὺσ ἴδωσι λαμπρὸν tr. E. *ez] ἐκ τῆσ LAW — 11 Ἐἐπιπηδῶσιν] ἐπι- 
δεδώκασιν F ἐξαίφνησ ἐπιπηδῶσιν AOVW — 12 Ἐγενεαλογούντων W αὐτοὺσ 
PFLAWE "ἐγγόνων F 13 μανασσοῦ FLAVWE τὴν om. PFOV 
14 περὶ] πρὸσ O *bmagvtgoav O Zon — *guxgo? — 15 Ἱεροσολύμων] paulo 
minus quam hierosolymitae Lat 15 litt. Ἐδὲ αὐ i.ras.m.2A — *ó' W 
Ἑ αὐτοὺς om. Ὁ Ἐσικιμεῖτα Ρ 16 *&o O σαναβαλέτησ E sanabalath hic 
et infr Lat πρὸσ αὐτοὺσ E 11 *orgavwtac] στρατείασ Ὁ *eic] προσ 
V 18 ὁ δ᾽ — 19 αὐτούς] qui reuertens ad ipsos se uenire promisit Lat αὐτοῖσ 
ex αὐτοὺσ corr. V δὲ ex corr. A. ἐκχείνοισ 7 19 αὖϑις] &v9? PFVE αὖϑ' 
0 Ἑῤποστρέφον L! ἰδεῖν] ἥξειν FVE παρέξειν LAO ἕξειν W litt. rov 

δὲ d iras.m. 2A  *ó'FLOVW 20 *cgiévev FLOV *égóouaóixo? FO 
21 σπείρειν ἐν αὐτῶ tr. FLAOVWE — *exvv9«vevo L! 
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τῶν δ᾽ εἰπόντων Ἕβραῖοι μὲν εἶναι, χρηματίζειν δ᾽ οἱ ἐν Σικίμοις 
Σιδώνιοι, τεάλιν αὐτοὺς ἐπηρώτησεν, εἰ τυγχάνουσιν Ἰουδαῖοι. τῶν 
δ᾽ οὐχ εἶναι φαμένων »ἀλλ᾽ ἔγωγε ταῦτ᾽, εἶχεν, Ἰουδαίοις ἔδωχα. 
ὑποστρέψας μέντοι γε xat διδαχϑεὶς i ὑφ᾽ 9 μῶν ἀχριβέστερον ποιήσω 
τὰ δόξαντα.“ τοῖς μὲν οὖν Σικιμέταις οὕτως ἀπετάξατο. τοὺς δὲ 

τοῦ Σαναβαλλέτου στρατιώτας ἐχέλευσεν ἕπεσϑαι εἰς Αἴγυπτον" 
ἐχεῖ γὰρ αὐτοῖς δώσειν χλήρους γῆς" ὃ καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐποίησεν 
ἐν τῇ Θηβαΐδι φρουρεῖν τὴν χώραν αὐτοῖς τιροστάξας. 

d. Τελευτήσαντος δὲ ᾿“2λεξάνδρου ἡ μὲν ἀρχὴ εἰς τοὺς διαδό- 
χους ἐμερίσϑη, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ Γαριζεὶν ὄρους ἱερὸν ἔμεινεν. εἰ δέ 

τις αἰτίαν ἔσχεν τταρὰ τοῖς Ἱεροσολυμίταις κοινοφαγίας ἢ τῆς ἐν 
σαββάτοις :ταραγομίας v, τινος ἄλλου τοιούτου ἁμαρτήματος, gta 
τοὺς Σιχιμίτας ἔφευγεν λέγων ἀδίκως ἐχβεβλῆσϑαι. τετελευτήχει 
δὲ xat ἐκεῖνον ἤδη τὸν καιρὸν καὶ ὃ ἀρχιερεὺς Ἰαδδοῦς καὶ τὴν 
ἀρχιερωσύνην Ονίας ὃ παῖς αὑτοῦ παρειλήφει. τὰ μὲν δὴ πσειερὶ 
τοὺς Ἱεεροσολυμίτας ἐν τούτοις ἐτύγχανεν ὄντα. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 355. 
1 δὲ E Ἐῤβραῖοι A. Ἐχρηματίζειν --- Σιδώνιοι sichimitas autem a 

sidonüs nuncupari Lat δὲ οἱ AW 2. Ἑαὐτοὺσ i. ras. m. 10 .8 δὲ E 
ταῦτα FLAWE Ἐξἦἶπεν ἰουδαίοισ ταῦτ᾽ ir. V 4 ἡμῶν E ὅ δόξαντα) 
δέοντα E σικιμείταισ Ῥ 6 τοῦ Σαναβαλλέτου] τοὺσ ἀναβαλλέτου W τοῦ 
σαναβαλέτου E 1 αὐτοῖς! αὐτοὺσ E Ἐχλήρου F et ut uid. A! 9 δὲ] 
δὲ à : , 
μὲν F ἡ ex εἰ corr. m. 2L τοὺς om. PFVE Ἐδιαδόχους] διαφόρουσ PFV 
successoribus Lat 10 διεμερίσϑη AWE δ᾽ FLAVW χγαρίζιν F. γαριξὶν 
VE ἔμενεν LAWE. 11 αἰτία ἔσχεσ E τῆς] τοῖσ W — 12 cafBacoic] 
voic σαββάτοισ AVW «oio σάββασι FL σαββάτω E 13 Ἐσικιμείτασ P 

Ἔξφυγεν W TEES ἐχβεβλῆσϑαι, ἐ ex o, x ex corr., βεβ ex xx corr. 
A ἐγκεχλῆσϑαι WE ἐχκεχλῆσϑαι V culpari Lat 14 *5ó5 om. FV Ἐτὸν 
καιρὸν ἤδη tr. LAW Ἐὸ ἀρχιερεὺσ i. ras. θ---ἴ litt. V ἐάδδουσ Ἐ ἰωαδδοῦσ 
W io&ógo E 1ὅ μὲν om. P 16 ἱεροσολυμήτασ P 

Subscriptiones: φλαυΐου ieorzov Ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ, λόγοσ τὰ P qAa- 

βίου ἰωσήπου ἐουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τέλοσ τοῦ ux λόγου Τὸ φλαουΐου ἰωσήπου 
ἰουδαϊχησ ἀρχαιολογίασ κα΄ 1, ἰωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ τὰ ἃ τέλοσ ἐωσή- 

που ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τοῦ ἑνδεχάτου λύγου W 
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'dós ἔνεστιν ἐν τῇ δωδεχάτῃ τῶν Ἰωσήπου 
ἱστοριῶν ts ᾿ουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας. 

Ὡς Πτολεμαῖος ὃ Λάγου δόλῳ χαὶ ἀπάτῃ παραλαβὼν τὰ Ἱερο- 
σόλυμα καὶ τὴν Ἰουδαίαν πολλοὺς ἐξ αὐτῆς εἰς Αἴγυπτον μετῴκισεν. 

ὡς ὁ υἱὸς αὐτοῦ Πτολεμαῖος ὃ κληϑεὶς Φιλάδελφος τοὺς Ἰου- 

δαίων νόμους εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν μετέβαλεν καὶ πολλοὺς 
αἰχμαλώτους ἀπέλυσεν Ἐλεαξάρῳ τῷ ἀρχιερεῖ αὐτῶν χαριζόμενος, καὶ 
ἐναϑήματα πολλὰ ὧν ἐϑηχεν τῷ ϑεῷ. 

πῶς ἐτίμησαν οἱ τῆς ᾿Ισίας βασιλεῖς τὸ Ἰουδαίων ἐϑνος xci 

πολίτας ἐποίησαν ἐν ταῖς ὑπ᾿ αὐτῶν χτισϑείσαις πόλεσιν κατοιχί- 
σαντες. 

ex τῆς γενομένης ἀτυχίας ἐπανόρϑωσις ὑπὸ Ἰωσήπου τοῖ Τωβίου 
ποιησαμένου φιλίαν πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Ἐπιφανῆ. 

φιλία καὶ συμμαχία Λαχεδαιμονίων πρὸς Ὀνίαν τὸν ἀρχιερέα 
τῶν Ἰουδαίων. 

στάσις τῶν δυνατῶν Ἰουδαίων πρὸς ἀλλήλους καὶ ὡς ἐπεκαλέ- 
σαντο Artíoyov τὸν Ἐπιφανῆ. 

ὅτι στρατευσάμενος ᾿Αντίοχος ἐπὶ Ἱεροσόλυμα τὴν τὲ πόλιν παρέ- 
λάβεν. χαὶ τὸν ναὸν ἐσύλησεν. 

ὡς ᾿Δντιόχου κωλύσαντος τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσϑαι τοὺς 

Ἰουδαίους μόν oc ὁ Acauoratov παῖς «Ματταϑίας κατεφρόνησεν τοῦ 
βασιλέως καὶ τοὺς Arttoyov στρατηγοὺς ἐνίκησεν. 

PFLAVW Lat 

1 ἰωσήπου to ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ βίβλοσ δωδεχάτη praemittit F 

ἐν δωδεχάτω W ιβ΄ A. ἰωσή- που A 3sqq. singulis capitis numeros 
(α΄ — z«' 1, α΄ — χβ΄ AW I—XVIIII Lat) addunt LAW Lat λαγοῦ PF 
4 χατώχισεν PFL χατωχησεν V μετώκησεν W . 5 $00 A —6 μετέβαλλε FL! 
μετέβαλλεν W μετέβαλε V et ex corr. 7 8 ἐνέϑηχεν L! 10 ἐποίησεν 1," 
κατοικίσαντες om. FLAVW 12 τοῦ vofíov V τούτω βίου W 14 zai συμ- 
μαχία om. Lat Ὀνίαν] Ἰωνίαν P 10 πρὸς] £o F ἀπεχαλέσαντο W 

18 ὅτι — 19 ἐσύλησεν] qui exercitum ducens et hierosolyma ciuitatem templumque 
uastauit Lat ὅτε P ἐπὶ] εἰσ AW τε om. W 20 πατρώοισ V νόμοισ, 

* α - : 
vo 1. ras. V 21 ἀσαμοναίου F σαμωναίου PW ἀσμωναίου, c i. ras. ἃ ἄσσα.- 
μωναίου V samonei Lat ματραϑίασ P ματϑίασ V matheus Lat 
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7 Metva9tov τελευτή, γηραιοῦ uiv ὄντος ἤδη, παραδόντος δὲ τὴν 
τῶν πραγμάτων προστασίαν τοῖς παισίν. 

ὡς ὃ υἱὸς αὐτοῦ Ἰούδας τοῖς ᾿Αντιόχου στρατηγοῖς μαχεσάμενος 
τοὺς Ἰουδαίους εἰς τὴν πάτριον ἐπανήγαγε πολιτείαν xGl ἀρχιερεὺς 
ἀπεδείχϑη ὑπὸ τοῦ λαοῦ. 

ὡς ὃ Ἀντιόχου στρατηγὸς ᾿᾿πολλώνιος εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐμβαλὼν 
ἡττηϑεὶς ἀπέϑανεν. 

ἣ Σαΐωνος xal Γοργίου στρατεία ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἧττα καὶ 
διαφϑορὰ τοῦ στρατοῦ. 

ὅτι στρατευσάμενος Ἰούδας ἐπὶ μμανίτας xci εἰς τὴν Γαλαδῖτιν 
ἐνίκησεν. 

ὡς Σίμων [n ἀδελφὸς αὐτοῦ στρατευσάμενος ἐπὶ Τυρίους χαὶ 
Πτολεμαεῖς ἐχράτησεν αὐτῶν. 

“υσίου στρατεία τοῦ ᾿Αντιόχου στρατηγοῦ ἐπὶ Ἰουδαίους καὶ ἧττα. 
ὡς ̓ Αντίοχος ri Ἐπιφανὴς ἐτελεύτησεν ἐν Πέρσαις. 
ὡς Ἀντίοχος ὃ ἐπικληϑεὶς Εὐπάτωρ στρατευσάμενος ἐπὶ Ἰουδαίους 

μετὰ «ἱυσίου καὶ νικήσας ᾿ἐπολιόρχει γούδαν εἰς τὸ ἱερὸν ἐγκλείσας. 
ὅτι πολλοῦ χρόνου τῇ πολιορχίᾳ τριβομένου φιλίαν ποιησάμενος 

πρὸς ἀούδαν εὐπρεπῶς ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Ἰουδαίας ᾿Αντίοχος. 
ὡς “Βαχχίδης ὃ Δημητρίου “στρατηγὸς ἐπιστρατευσάμενος τοῖς Ἰου- 

δαίοις ἄπρακτος ἀνέστρεψε πρὸς τὸν βασιλέα. 

ὡς Νικάνωρ μετὰ τὸν Βαχχίδην πεμφϑεὶς στρατηγὸς ἀπώλετο 
σὺν τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ. 

ὅτι πάλιν ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν Βαχχίδης ἐχπεμφϑεὶς ἐνίκησεν. 
ὡς Ἰούδας διεφϑάρη μαχόμενος. 

περιέχει ἢ βίβλος χρόνον ἐτῶν ρο΄. 

PFLAVW Lat 

1 ἡ om. FLV ματϑίου V mathei Lat 3 ὡς — Ἰούδας] ez quibus 
iudas Lat 4 zcl] καὶ ὡσ L ὅ ἀνεδείχϑη ἃ λαοῦ, λα i. ras, P 
6 0 om. FLW 8 ἡ — στρατεία] quemadmodum gorgiae uel lysiae exercitus 
Lat ἡ Σαΐωνος] ἡ σίλωνοσ EV ὡσήρωνοσ L' ὡς ἤρωνοσ L* ησαΐωνοσ, i. 
marg. σίλωνοσ γρἥρωνοσ ἐν ἄλλοισ Δ᾽ στρατεία] στρατιᾷ Ῥ στρατηγία FV 
κατηγορία 1 9 διαφορὰ ΑἸὟ 1.0 στρατευσάμενος] PLAW στρατευσάμενοι 
FV Ἰούδας] ἰούδασ καὶ σίμων ὃ μὲν FLV ἀμανίτασ PFAW εἰς om. 

FLAWLat γαλαδάτιν P γαλαδίτην Ἐ γαλααδίτην, ἡ in i corr. L uin id 

11 ἐνίχησεν om. FLV 12 ὡς] ὃ δὲ ὃ F ὃ δὲ LV capiti praecedenti adiungentes 

ὃ om. F ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ om. L στρατευσάμενος om. FLV 13 ptolo- 
maeum Lat ἐχράτησαν LV αὐτόν 14 “υσίου — ἧττα] post cap. XII 

(u. 9 στρατοῦ) tr. numerum ;y' praemittit 1, ;fvoíov] timothei Lat στρατιᾷ 

P στρατία L' | jov V ἧττα] ἧττα v Ρ 16 ὃ om. P ἐπικληϑεὶς] κληϑεὶσ 
L 17 λυσσίου V 18 ὅτι πολλοῦ] multoque Lat πολιορχεία P 
19 ᾿Αντίοχος] ὃ ἀντίοχοσ FLV, om. Lat 21 ἀνέστρεψεν A'W — 23 στρατεια 
L'A' στρατεία W — avrov om. FLAVWLat — 25 Ἰούδας] ἰούδασ ὁ βαχαβαῖοσ 
P 26 βίβλος] βίβλοσ αὕτη FL — éxavóv ἑβδομήκοντα FL 
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y € - 3, we" " 

L 1. ᾿αλέξανδρος uiv ovv ὃ τῶν Π]αχεδόνων βασιλεὺς χαταλί- 
- € 3 . M , ^ 

σας τὴν Ilegacv ἡγεμονίαν xal τὰ χατὰ τὴν Ιουδαίαν τὸν τεροει- 
ρημένον χαταστησάμενος τρότιον τελευτᾷ τὸν βίον. μετατιεσούσης 

) ^ - , - 5 , ^ - , δ᾽ εἰς πολλοὺς τῆς ἀρχῆς -vríyovog uiv τῆς ᾿Ισίας ἐττιχρατεῖ, 
Σέλευχος δὲ Βαβυλῶνος καὶ τῶν χεῖϑι ἐϑνῶν, “Ιυσίμαχός τε τὸν 

Ἑλλήστιοντον διεῖσεεν, τὴν δὲ Π]αχεδονίαν εἶχεν Ι(άσσανδρος, Πτολε- 
μαῖος δὲ ὃ “Πάγου τὴν «“ἴγυτετον εἰλήφει. στασιαζόντων δὲ rov- 

* ^ ) , , LI - ^ - 

τῶν καὶ πρὸς ἀλλήλους φιλοτιμουμένων ὑττὲρ τῆς ἰδίας ἀρχῆς 
γεολέμους τὲ συνεχεῖς xal μαχροὺς συγέβη γίγνεσθαι xai τὰς τεόλεις 

- HU " ) - LU , - , 

χαχοτιαϑεῖν xal τιολλοὺς ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀπττοβάλλειν τῶν οἰχητόρων, 

ἧς xol τὴν Συρίαν ἅ "τὸ Πτολ j “άγου τότε X ὡς «cl τὴν Συρίαν ἅπασαν ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ “ἄγου τότε Σω- 
2" , , - ) - - 4f p 

τῆρος χρηματίζοντος τἀναντία τεαϑεῖν αὐτοῦ τῇ ἐτειχλήσει. χατέσχε 
[4 , , ^ ) , , ^ ^ 

δὲ οὗτος xal τὰ Ἱεροσόλυμα δόλῳ xal czavy χρησάμενος" ἐλϑὼν 
γὰρ σαββάτοις εἰς τὴν τιόλιν ὡς ϑύσων, μήτε τῶν Ιουδαίων αὐτὸν 
} , M ^ , , ' * , 

ἀμυνομένων, οὐδὲν yàg ozevóovv zt0Àéutov, χαὶ διὰ τὸ ἀνύποτιτον 
N H , , , ) , 

xal τὴν ἡμέραν ἐν ἀργίᾳ xci ῥαϑυμίᾳ τυγχανόντων, ἀττόνως ἐγχρα- 
' , - ᾽η * - 2 Li - -— ^ B 

τὴς γίγνεται τῆς ττόλεως καὶ τειχρῶς ἤρχεν αὐτῆς. μαρτυρεῖ δὲ τῷ 
λόγῳ τούτῳ χαὶ 4yaSaoyíónc ὁ Κνίδιος ὃ τὰς τῶν διαδόχων τερά- 
ἕξις συγγραψάμενος, ὀνειδίζων ἡμῖν δεισιδαιμονίαν ὡς δι᾿ αὐτὴν 

, - ^ ) , , c s » » 3 , 

αττοβαλοῦσι τὴν ἐλευϑερίαν, λέγων ovrog ..ἔστιν ἔϑνος Ιουδαίων 
^ , 3 ^ , , , , 

λεγόμενον, oi ττόλιν ὀχυρὰν xal μεγάλην ἔχοντες Ἱεροσόλυμα ταύτην 
€ - e ^ , c ^ ED P] , 

ὑχύερεῖδον ὑπὸ Πτολεμαίῳ γενομένην οτέλα λαβεῖν ov ϑελήσαντες, 
) ^ ^ , , ^ M , , 

ἀλλὰ διὰ τὴν ἄχαιρον δεισιδαιμονίαν χαλεττὸν ὑττέμειναν ἔχειν δε- 
z 3. ’ 2 - - 9! c - 3 

σπότην.“ 4ya9agyíónc μὲν ovv ταῦτα περὶ τοῦ ἔϑνους ἡμῶν ace 
, € ^ E * P] , ^ ' 5| , 

φήνατο. ὁ δὲ Πτολεμαῖος πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβιὼν có τὲ 

ΡΕΠΑΥΎΝΕΙ αὐ Zonaras I p. 355 Cont. Apion. I 205. 

φλαυΐου (φλαουΐου L φλαβίου W) ἰωσήπου (looy-zov ΑἹ ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιο- 
λογίασ λόγοσ (om. L) εβ΄ (δωδέκατοσ W) praemittunt LAWE 2 τὴν] τὴν 
τῶν E 4 δὲ FLAVE Ἐπολλοὺς] πλείους coni Ἐἐπεχράτη cod. NC 

5 χεῖϑι] ἐχεῖ FLV ἐχεῖϑεν E vs] δὲ FLVE — 6 *gLozxovrov P * eiyev 
om. W χαάσανδρος FLVE — *zroAsuéoo A ptolomaeus semper Lat — 7 *2a- 
yov PF αἰγυπτίαν E i. marg. α΄ L 8 ἔπρὸσ ἄλλουσ P Ἐϊδίασ, 
«c 8. τὰ. 21, 9 συνέβαινε FVE γίνεσϑαι FLVE 10 ἀποβαλεῖν E 
οἰχητηρίων E 11 Ἐλαγοῦ P σωτῆροσ τότε tr. FLVE Σωτῆρος] τοῦ 
Σωτῆρος coni 12 Ἐτὰ ἐναντία FLV Ἐχατέσχε: À 13 χαὶ om. E 
Ἐτὰ om. FLV — *íegocoAtuov FL ἐλϑὼν] sios490v FLVWE 14 σαββά- 
toic, BB. et ro: i. ras. E σαββάτω Zon. αὐτὸν] αὐτῶν 1 — 15 *ovót FVW 
16 Ἑαργεια P — 17 γίνεται FLVE.— ἦρχεν] ἦρχε δ᾽ Ἐ ἦρξεν VE 18 ya9ao- 
χίδησ F ἀγαδαρχίδησ 1, τῶν] s. L om. 19 δισιδαιμονίαν Ῥ αὐτὴν] αὐτῶν 
F 20 Aeatharchidis locus uberius excerptus extat cont. Apion. 1205 22 ὑπερ- 
ἴδον P ὑπὲρ ἰδων L! περιεῖδον coni πτολεμαίου L πτολεμαίων W γενο- 
μένην] ἀγομένην LAW 

1 
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τῆς ὀρεινῆς Ιουδαίας καὶ τῶν περὶ Ἱεροσόλυμα τόπων xal τῆς 
Σαμαρείτιδος xai τῶν ἐν Γαριζείν, χατῴχισεν ἅπαντας εἰς .4i- 
γυπτον ἀγαγών. ἐπεεγνωχὼς δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων περί 
τὲ τὴν τῶν ὅρχων φυλαχὴν xal τὰς τ:είστεις βεβαιοτάτους ὑπάρ- 
χοντας ἐξ ὧν ἀπτεχρίναντο .4λεξάνδρῳ πρεσβευσαμένῳ πρὸς αὐτοὺς 
μετὰ τὸ χρατῆσαι “Ιαρείου τῇ μάχῃ, πτολλοὺς αὐτῶν εἰς τὰ φρούρια 
χαταλοχίσας xai τοῖς Π]αχεδόσιν ἐν ᾿,4λεξανδρείᾳ ττοιήσας ἰσοτεολί- 

τας ὅρχους ἔλαβεν sag αὐτῶν, ὕττως τοῖς ἐχγόνοις τοῦ παραϑε- 

μένου τὴν ztíOrw διαφυλάξωσιν. οὐχ ὀλίγοι δ᾽ οὐδὲ τῶν ἄλλων 
Ἰουδαίων εἰς τὴν «“Ἵἴγυπτον παρεγίγνοντο τῆς T€ ἀρετῆς τῶν τόπων 
αὐτοὺς χαὶ τῆς τοῦ Πτολεμαίου φιλοτιμίας τεροχαλουμένης. στά- 

σεις μέντοι γε τοῖς ἐχγόνοις αὑτῶν πρὸς τοὺς Σαμαρείτας τὴν πά- 
τριον ἀγωγὴν τῶν ἐθῶν ἀποσώζειν τεροαιρουμένοις ἐγίγνοντο χαὶ 
πρὸς ἀλλήλους ἐπολέμουν, τῶν μὲν Ἱεροσολυμιτῶν τὸ ztag' αὐτοῖς 
ἱερὸν ἅγιον εἶναι λεγόντων καὶ τὰς ϑυσίας ἐχεῖ πέμπειν ἀξιούντων, 
τῶν δὲ Σιχιμιτῶν εἰς τὸ Γαριζεὶν ὅρος κελευόντων. 

IL. 1. Βασιλεύσαντος δὲ ᾿“λεξάνδρου ἔτη δώδεχα xai μετ᾽ αὐτὸν 
Πτολεμαίου τοῦ Σωτῆρος τεσσαράχοντα xol ἕν, ἔπειτα τὴν βασι- 
λείαν τῆς «ἰγύπτου παραλαβὼν ὃ Φιλάδελφος xal χατασχὼν αὐτὴν 
Gv ἔτη ἑνὸς δέοντα τεσσαράχοντα τόν τὲ νόμον ἡρμήνευσε xal 
τοὺς δουλεύοντας ἐν “ἰγύπτῳ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ἀπέλυσε τῆς δου- 
λείας ὄντας περὶ δώδεχα μυριάδας ἐξ αἰτίας τοιαύτης “΄ημήτριος 

ὃ Φαληρεύς, ὃς ἣν ἐπὶ τῶν βιβλιοϑηχῶν τοῦ βασιλέως, σπουδάζων 
εἰ δυνατὸν εἴη τεάντα τὰ χατὰ τὴν οἰχουμένην συναγαγεῖν βιβλία 
χαὶ συνωγούμενος, εἴ τι σου μόνον ἀχούσειε σπουδῆς ἄξιον Ov, τῇ 

$ 7 — Aristeas p. 13 et 15; ὃ 12 — Aristeas p. 14. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 356. 
1 Ἐῤρινῆσ P *ztol] περὶ và FLV ἱεροσολύμων E — 2 *cauagi- 

τιδοσ V! καὶ om. FL *éy] ἐν τῶ ὄρει τῶ cod. NC apud Hudson 
γαρίζιν Ἐ yagi&iv VE gargazo aut garizim codd. Lat Παριζεῖ coni Ἐχατώ- 
χησεν L'W 8. *&yovP — *éntyvozoc] ἐγνωχὼσ FLV 1 Ἐχαταλοχήσασ 
L* ποιησάμενοσ E 8 *éyyóvoug FW 9 δὲ AE Ἐδ᾽ οὐδὲ! δὲ xal 
Cocceji 10 " εἰς] ἑχουσίωσ εἰσ FLAVW Lat παρεγένοντο FVE 
11 Ἐαὐτοὺς] «vto L πολεμίου E προχαλουμένης!] Naber προσχαλου- 

μένησ codd. E inuitati Lat 12 "ἐγγόνοισ FW 13 ἐθνῶν PFL'AVE 

Ἐφποσωΐίζειν ἃ ἀποσώξει: (8. πι. 2). 1, ἐγίνοντο FV ἐγένοντο E 16 * Xuu- 
σιχιμιτῶν , 

μιτῶν] σαμαρειτῶν Ἐ σαμαρειτῶν V γαρίζιν Ἐ γαριζὶν VE 17 i. marg. 

β΄ LAE II] Lat 18 χαὶ ἕν om. ELat 20 *ófovroo FLV — *veootQaxovta 
A u'V ἑρμηνεῦσαι Ῥ ἑρμήνευσε ΕΞ 22 "μοιριάδασ L! 28 "φαλιρεὺσ F 

«t » , 

ὃς οἴ. Ε 25 ἘἜσυν -νούμενοσ, 8. τῇ. 2, eras. ὦ, εἴ ποὺ τι tr. ΔῈ ἄξιον ὄν] 
" » » 1 a » ' Y» E "^ D LIN » €t, 

ἄξιον ἢ ἴδοι FLE ἄξιον ὃν ἢ ἴδοι À ἄξιον ὃν ἤδοι W ἄξιον ἢ idv V ἄξιον ἢ ἡδύ ed, pr. 
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τοῦ βασιλέως τιροαιρέσει, μάλιστα γὰρ τὰ sttQl τὴν συλλογὴν τῶν 

βιβλίων εἶχεν φιλοχάλως, συνηγωνίζετο. ἐρομένου δ᾽ αὐτόν scott 
τοῦ Πτολεμαίου, πόσας ἤδη μυριάδας ἔχοι συνειλεγμένας βιβλίων, 
τῶν μὲν ὑπαρχόντων εἶτεεν εἶναι τεερὶ εἴχοσι, ὀλίγου δὲ χρόνου clc 
γχεεντήχοντα συναϑροίσειν. μεμηνῦσϑαι δ᾽ ἔλεγεν αὐτῷ σιολλὰ εἶναι 
xci zaQà Ιουδαίοις" τῶν σταρ᾽ αὐτοῖς νομίμων συγγράμματα σττου- 
δῆς ἄξια καὶ τῆς βασιλέως βιβλιοϑήχης, ἃ τοῖς ἐχείνων χαραχτῆρσιν 
χαὶ τῇ διαλέχτῳ γεγραμμένα ztóvov αὐτοῖς οὐχ ὀλίγον :ιαρέξειν εἰς 
τὴν Ἑλληνιχὴν μεταβαλλόμενα γλῶτταν. δοχεῖ μὲν γὰρ εἶναι τῇ 
ἰδιότητε τῶν Συρίων γραμμάτων ἐμφερὴς ὃ χαραχτὴρ αὐτῶν χαὶ 
τὴν φωνὴν ὁμοίαν αὐτοῖς ἀττηχεῖν, ἰδιότροττον δὲ αὐτὴν εἶναι συμ- 
βέβηχεν. οὐδὲν οὖν ἔλεγεν κωλύειν xal ταῦτα μεταβαλόντα, δύνα- 

σϑαι γὰρ τῆς εἰς αὐτὸ χορηγίας εὐποροῦντα, ἔχειν ἐν τῇ βιβλιο- 
ϑήχῃ καὶ τὰ παρ᾽ ἐχείνοις. δόξας οὖν ὃ βασιλεὶς ἄριστα τὸν 
“1ημήτριον φιλοτιμουμένῳ zvegi τελῆϑος αὐτῷ βιβλίων ὑποτίϑεσϑαι 
γράφει τῷ τῶν ᾿Ιουδαίων ἀρχιερεῖ ταῦτα γίγνεσθαι. 

2. ᾿ρισταῖος δέ τις φίλος ὧν ἐν τοῖς μάλιστα τῷ βασιλεῖ χαὶ 

σπουδαζόμενος oz αὐτοῦ διὰ μετριότητα, ττολλάχις μὲν xal τιρό- 
τερον ἔγνω “ταραχαλέσαι τὸν βασιλέα, ὕὅπτως ἀπολύσῃ τοὺς αἰχμα- 
λώτους Ἰουδαίους ὅσοι χατὰ τὴν βασιλείαν σαν αὐτοῦ, χαιρὸν δ᾽ 
ἐπιτήδειον τοῦτον εἶναι δοχιμάσας τῆς δεήσεως τιρώτοις tegi τού- 
του διαλέγεται τοῖς ἄρχουσι τῶν σωματοφυλάχων Σωσιβίῳ τῷ Τα- 
ραντίνῳ xal ᾿Ανδρέᾳ, συναγωνίσασϑαι σπτερὶ ὧν ἐντυγχάνειν μέλλει 
τῷ βασιλεῖ πταραχαλῶν αὐτούς. προσλαβὼν δὲ xol τὴν τῶν τεροει- 
ρημένων γνώμην ὃ ᾿,4ρισταῖος, τεροσελϑὼν τῷ βασιλεῖ λόγους πρὸς 

$ 12 — Aristeas p. 14. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 356 Syncellus I p. 518. 
1 τὰ deleuit m.2P, om. FLVE  *zsegi om.L 2. συνηγωνίζετο] deleuit 

m.2P,om.E  óiE litt. *róv ποτὲ vovi.ras. A. ἔποτε om. PW 3 *Zy& 
FV  4*zmsvom.P  *eixoow (vi. ras. A) FL?A z' V XX milia Lat 5*»' V 
L milia Lat Ἐσυναϑροίσει V à] om. W γὰρ E 6 παρὰ] παρὰ τοῖσ 
FLAVWE 8 *z«gít& V 9 Ἐγλῶσσαν FL 10 "σύρων FV — 11 "ἀπηχεῖν, 
ἢ ex e corr. m. 2P ἀπέχειν AW — Ἐἰδιότροπον — συμβέβηχεν om. Lat ἐδιό- 
τροπα δὲ αὐτοῖσ E 12 Ἐμεταβαλλόντα Ἐ μεταβαλῶντα L'A! 13 αὐτὸ] 
αὐτὰ FLV ταῦτα AW — οκχορηγείασ P εὐποροῦντασ PLW 1: ὃ om. W 
19 φιλοτιμούμενον LAVW etfort. Lat — z4590c] πλήϑουσ FA τὸ πλῆϑοσ V 
τῶν βιβλίων V 10 γράφει — γίγνεσϑαι om. W γίνεσϑαι FVE 11 * Age 
σταῖος] ἀριστέοσ P ᾿ἀριστέα (accusat) et aristeum cont. Apion. I1 46 ᾿ἀρισταῖος 

Eusebius Ἀριστέας ipse se uocat 18 *éx' om. L 20 δὲ A 21 *eivai 
tovtov tr. V 22 Ἐσωσιδίω V — *ragavtwo PLW 23 Ἐἐντυγχάνειν, ἐν 
add. m. 2 V 24 δὲ] οὖν FLV 25 ó 0m. A 

13 

14 

15 

16 

17 

15 

19 
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αὐτὸν τοιούτους ἐποιήσατο" «οὐ χρῆν ἀπατωμένους ἡμᾶς, ὦ BaGt- - 
λεῦ, περιορᾶν, ἀλλὰ ταληϑὲς ἀπελέγχειν᾽ τοὺς γὰρ τῶν Ἰουδαίων ἡ 
γόμους οὐ μεταγράψαι μόνον ἀλλὰ χαὶ μεϑερμηνεῦσαι διεγνωχότες 
εἰς τὸ σοὶ κεχαρισμένον, τίνι χαὶ λόγῳ χρώμενοι τοῦτο πράξαιμεν 
ἂν πολλῶν Ἰουδαίων ἐν τῇ σῇ βασιλείᾳ δουλευόντων; ovg τῇ σαυ- 
τοῦ μεγαλοψυχίᾳ χαὶ χρηστότητι στοιῶν ἀχολδύϑως ἀττόλυσον τῆς 
ταλαιπωρίας , Tv βασιλείαν σου διέποντος τοῦ ϑεμένου τοὺς νό- 

μους αὐτοῖς ϑεοῦ, χαϑὼς ἐμοὶ πολυπραγμονήσαντι μαϑεῖν ὑπτῆρξεν. 

τὸν yàg ἅτεαντα συστησάμενον ϑεὸν χαὶ οὗτοι χαὶ ἡμεῖς σεβόμεϑα 

Ζῆνα καλοῦντες αὐτὸν ἐτύμως ἀπὸ τοῦ πᾶσιν ἐμφύειν τὸ ζῆν τὴν 
ἐπίκλησιν αὐτοῦ ϑέντες. ὅϑεν εἰς τιμὴν τοῦ ϑεοῦ τοὺς ἐξαίρετον 
τὴν εἰς αὐτὸν ϑρησχείαν τεεττοιημένους ἀπόδος τοῖς τὴν πατρίδα 
χαὶ τὸν ἐν αὐτῇ βίον ἀπολελοιπόσιν. ἔσϑι μέντοι ye, m βασιλεῦ, 
ὡς οὔτε γένει περοσήχων αὐτοῖς οὔτε ὁμόφυλος ὧν ταῦτα περὶ αὖ- 
τῶν ἀξιῶ, πάντων δὲ ἀγϑρώτεων δημιούργημα ὄντων τοῦ ϑεοῦ" 
χαὶ δὴ γιγνώσχων αὐτὸν ἡδόμενον τοῖς cv σπιοιοῦσιν ἐπεὶ τοῦτο xal 
σὲ παραχαλῶ.“ 

3. Ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ “ρισταίου ἀναβλέψας eic αὐτὸν ὃ βα- 
σιλεὺς ἱλαρῷ xai γεγηθότι τῷ προσώττῳ ,,ττόσας, tiztv, ὑπολαμ- 
βάνεις τῶν ἀπολυϑησομένων ἔσεσϑαι μυριάδας ;““ ὑποτυχόντος δὲ 
.Ανδρέου, παρειστήχει γάρ, xal φήσαντος ὀλίγῳ πλείονας ἔσεσϑαι 
τῶν ἕνδεχα μυριάδων ..ἡ μιχρὰν ἄρα eiztev, ἡμᾶς, ᾿ρισταῖε, δωρεὰν 

$ 20 — Aristeas p. 15. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 357 Syncellus p. 518. 

1 zo; F ἀπατωμένουσ, vo 1.ras. F 3 Ἑξρμηνεῦσαι V 4 Ἐχαὶ 
om. FV tovto] τοῦτο καὶ P 5 σῇ om. E 7 διέποντασ V! 

9 Ἐϑεὸν] ϑεὸν ὃν LW 10 "ζῆν L ἑτοίμωσ PFLVWE ἑτοίμωσ A 
*züciw] συμπᾶσιν ΕὟ Ἐῤκμφυεῖν, μ i. ras. F 11 Ἑαὐτοῦ ex αὐτὸν COIT. 
A ϑέντες] νοήσαντεσ FVE ὅϑεν — 13 ἀπολελοιπόσιν) quapropter ad 
honorem dei, quem eaimia religione placant, liberos eos patriae moribusque 

suis restitue Lat ὑπερηρχὼς δὲ σύμπαντας ἀνθρώπους τῇ λαμπρότητι τῆς ψυ- 
χῆς, ἀπόλυσιν ποίησαι τῶν ἐνεχομένων ταῖς οἰχετείαις Aristeas Ἐτοὺς] om. L 
τοῖς ed. pr. 12 Ἐπεποιημένοις ed. pr. *roic] toic εἰσ V αὐτοῖσ W 
13 Ἐάπολελοιπόσιν] ἀπειληφόσιν ΕὟ Ἐΐσϑει P 14 Ἐπροσῆχον FL! 
ἘΦν] αὐτῶν ὧν (ὧν F) ΕΠΥ 16 Ἐδὴ om. PFLV γινώσχων FLAVWE 
Ἑηδόμενον αὐτὸν tr. AW τούτω FL? VE 18 ταῦτα (τα 1. ras. angustius 
scriptum A) FLAVE 20 ἀπολυσομένων E Ἐπαρατυχόντοσ FL 21 παρὶ- 

στήχει P. Ἐῤλίγου V Ἐπλείονα F 22 *£Évdeza] ια΄ V δέχα Zon Aristeas 

centum (milia) Lat ἐβ΄ (μυριάδες) Sync. ἘΠ codd. E πάρα om. FLV 
“- » If 4 ^ , E , 

εἶπεν ἄρα tr. E ἡμᾶσ εἶπεν tr. ΕἸ Ἐαρισταῖαι Ῥ ἄριστε F 
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αἰτεῖς.“ Σωσιβίου δὲ χαὶ τῶν ztagóvro φησάντων, ὡς ἄξιον αὐτὸν 
δέοι τῆς αὐτοῦ μεγαλοψυχίας τῷ τιαρεσχηχότι τὴν βασιλείαν ϑεῷ 
γοιήσασϑαι χαριστήριον, διαχυϑεὶς oz αὐτῶν ἐχέλευσεν, ὅταν τοῖς 
στρατιώταις ἀποδιδῶσιν τὸ μισϑοφοριχόν, χαὶ ὑντὲρ ἑχάστου τῶν 

γεαρ᾽ αὐτοῖς αἰχμαλώτων χαταβαλεῖν δραχμὰς ἑχατὸν εἴχοσι. χαὶ 
σιξρὶ ὧν ἠξίουν τιροϑεῖναι γράμματα ὑτιέσχετο μεγαλοτιρετιῶς τε 
ἔχοντα xal τὴν ᾿Τρισταίου :τιροαίρεσιν βεβαιοῖντα xal τιρὸ ταύτης 
τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν, χαϑ᾽ ἣν οὐ μόνον τοὺς ὑτεὺ τοῦ “πατρὸς 
ἀχϑέντας αὐτοῦ xai τῆς ἐχείνου στρατιᾶς ἀπολύσειν ἔλεγεν, ἀλλὰ 

xai τοὺς τιροὐὔὐτιάρχοντας ἐν τῇ βασιλείᾳ xal εἴ τινες αὖϑις ἐπεισ- 

ἤχϑησαν. πιλειόνων δ᾽ ἢ τετραχοσίων ταλάντων τῆς ἀτιολυτρώσεως 
γενήσεσθαι φαμένων ταῦτά τὲ συνεχώρει xai τὸ ἀντίγραφον τοῦ 
τιροστάγματος εἰς δήλωσιν τῆς τοῦ βασιλέως μεγαλοφροσύνης ἔγνω- 
σαν διαφυλάξαι. ἣν δὲ τοιοῦτον" ,,0000 τῶν συστρατευσαμένων 
ἡμῶν τῷ πατρὶ τήν τὲ Συρίαν xai Φοινίχην ἐπέδραμον xci τὴν 
Ιουδαίαν χαταστρειψνάμενοι σώματα λαβόντες αἰχμάλωτα διεχόμισαν 
εἴς τὲ τὰς πόλεις ἡμῶν xol τὴν χώραν καὶ ταῦτα ἀττημτιόλησαν, 
τούς τε τιρὸ αὐτῶν ὄντας ἐν τῇ ἐμῇ βασιλείᾳ. xal εἴ τινες νῦν 
εἰσήχϑησαν, τούτους ἀττολυέτωσαν οἱ σιαρ᾽ αὐτοῖς ἔχοντες ὑττὲρ 
ἔἕχάστου σώματος λαμβάνοντες δραχμὰς ἑχατὸν εἴχοσι, οἱ μὲν στρα- 
τιῶται μετὰ xoi τῶν ὀψωνίων, οἱ δὲ λοιποὶ ἀττὸ τῆς βασιλιχῆς 
τραπέζης χομιζόμενοι τὰ λύτρα. νομίζω γὰρ αὐτοὺς xai πταρὰ τὴν 
τοῦ πτατρὸς προαίρεσιν χαὶ παρὰ τὸ δέον ἡχμαλωτίσϑαι, τήν τε 
χώραν αὐτῶν διὰ τὴν στρατιωτιχὴν αὐθάδειαν χεχαχῶσϑαι, καὶ 
διὰ τὴν εἰς “Ἵἴγυτειτον αὐτῶν μεταγωγὴν ττολλὴν ὠφέλειαν ἐχ τού- 
του τοῖς στρατιώταις γεγονέναι. τὸ δίχαιον οὖν σχοττῶν xci τοὺς 
χαταδεδυναστευμένους τπταρὰ τὸ πιροσῆχον ἐλεῶν ἀττολύειν χελεύω 
τοὺς ἐν ταῖς οἰχετείαις ὄντας Ιουδαίους τὸ τιρογεγραμμένον κομιῖζο- 

$ 25 — Aristeas p. 10. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 357. 
2 *óéo] δεῖ ΕΥ̓͂ 3 χαριστήριον ποιήσασϑαι (τ. FLAVWE et ex corr. P 

4 Ἐ ἀποδίδωσιν (o. VW) P'VW ὃ ἔχαταβάλλειν Ῥ ἑκατὸν tixooi] εἴχοσι 
Aristeas hic et $8 28 et 88 6 Ἑηξίου PFV ἘἜτε] δὲ PFW, om. V 8 "τοῦ 

om, PAW 9. "στρατείασ LAVW ἀπολύειν Β΄ 11 δ᾽ ἢ] δ᾽ ἤδη PW ὃ ἤδη 
A δὲ FL δὲ ἢ VE  δἜἕἜτῆς] τὰ τῆς Cocceji 12 "ταύτασ P!'AW 18 προσ- 
τάγματος] γράμματοσ E * eic δήλωσι»] ad manifestandam posteris Lat 
ἘἘγνωσαν] ἔγνω W, mihi suspectum 14 *rovovvo L'AVW Ἐστρατευσα- 
μένων W 18 Ἐὲν — 19 τούτους om. W 19 *rovrove ἀπολυέτωσαν om. 
F  *oj$oL  *abroioÀ 20 ἔρχ V — *sixoow F 21 χαὶ om. E 
22 Ἐγομίζων PAW 23 τε] δὲ FLV 21 ἐχαταδυναστευομένουσ FLV 

28 Ἐοἰχετίαισ (ἰ i. ras. corr. A) LA ἑκετείαισ V 

€* 
A 
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΄ ς 2 - , ' , , 
μένους ὑττὲρ αὐτῶν χεφάλαιον τοὺς χεχτημένους, καὶ μηδένα τεερὶ 

; X 5. a3 € ΄ 2. , , 

τούτων xax0vQyely, αλλ ὑπαχούειν τοῖς ττροστεταγμένοις. βούλομαι" 
2 Ex etes t , M - ΄ ES 

δὲ τὰς ἀπογραφὰς ἀφ᾽ ἧς ἐξεπέμφϑησαν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ποιεῖ- 
3 2 € c , 

σϑαι πρὸς τοὺς ἐπε αὑτῶν ὑπάρχοντας, παραδειχνύντας εὐθὺς καὶ 

τὰ σώματα" τοῦτο γὰρ τοῖς ἐμαυτοῦ iiis γμασιν ἡγοῦμαι συμφέρειν. 8 
ποοσογγολλότω δὲ τοὺς ἀπειϑήσαντας ὁ βουλόμενος, ὧν τὰς οὐσίας, 

εἰς τὴν βασιλιχὴν χτῆσιν ἀνενεχϑῆναι βούλομαι." τούτου δὲ τοῦ 

προστάγματος ἀναγνωσϑέντος τῷ βασιλεῖ χαὶ τὰ μὲν ἄλλα i ἔχοντος, 
μόνου δὲ λείποντος τοῦ περὶ τῶν πρότερον χαὶ τῶν αὖϑις εἴσηγε 
μένων Ἰουδαίων μὴ διεστάλϑαι, τεροσέϑηχεν αὐτὸς μεγαλοφρόνως 

xal τὸ “τερὶ τούτων φιλάνϑρωπον, χαὶ τὴν τῶν διαφόρων δόσιν 
οὖσαν ἀϑρόαν ἐχέλευσεν τοῖς ὑτεηρέταις τῶν 7 πραγμάτων ἀπομερίσαι 
xal τοῖς βασιλιχοῖς τραπτεζίταις. γενομένου δὲ τούτου ταχέως ἐν 
ἑπτὰ ταῖς πάσαις ἡμέραις τέλος εἰλήφει τὰ δοχϑέντα τῷ βασιλεῖ, 
τάλαντα δ᾽ ὑπὲρ ξξήχοντα xal τετραχόσια τῶν λύτρων ἐγένετο" xal 
γὰρ ὑπὲρ τῶν νηπίων εἰσέπεραττον οἱ δεσπόται τὰς εἴχοσι καὶ ἕχα- 
τὸν δραχιιάς, ὡς τοῦ βασιλέως καὶ ὑπτὲρ τούτων διδόναι χελεύσαν- 
τος ἐν τῷ προγράψμαι ὑττὲρ ἕχάστου σώματος λαμβάνειν τὸ προει- 
ρημένον. 

4. Ἐπειδὴ δὲ ταῦτ᾽ ἐγένετο χατὰ τὴν τοῦ βασιλέως βούλησιν 
μεγαλοτιρεττῶς, ἐχέλευσε τὸν Ζημήτριον εἰσδοῦναι καὶ τὸ περὶ τῆς 
τῶν ἸΙουδαϊχῶν βιβλίων ἀναγραφῆς δόγμα" οὐδὲν γὰρ εἰχῆ τοῖς βα- 
σιλεῦῖσιν ὠχογνομεῖτο, πάντα δὲ μετὰ :τολλῆς ἐπιμελείας ἐτεράττετο. 
διὸ xci τὸ τῆς εἰσδόσεως ἀντίγραφον xal τὸ τῶν ἐπιστολῶν xava- 

ὃ 25 — Aristeas p. 18. 

PFLAVWELat Syncellus p. 51$. 
3 ἀπογραφὰς! ex Aristea Hudson προγραφὰσ codd. dispositiones Lat 

τρεῖ 1." 4 ἐπ᾿ ὑπ᾿ FLAVW αὐτὸν P αὐτοῖσ V εὐθὺς] αὐτοῖς ed. pr. 

ὅ ἑαυτοῦῃ͵ 6 προσαγγελλέτο P προσαγγελέτω F — 8 προστάγματοςϊ 
γράμματοσ À εἴ. p. 11, 13. ἀναγνωσϑέντος] ἀνενεχϑέντοσ PV 9 τῶν ante 
αὖϑις om. L 10 δὲ εστάλϑαι (inter ; et & spat. 3 litt.) A 11 xal — 12 
d99o0«v] praeterea sciens subitaneam distributionem difficilem existere Lat 
διαφόρων] ΕΥ̓͂ cum Aristea φόρων PLAW 12 τῶν ταγμάτων FV Arist 
ἀπομερίσαι pecunias seponere Lat 14 *z«&ocic om.  είληφει i. ras. P 
εἰλήφη L'W δοθέντα E 1ὅ δὲ AVE ἘΠ, ντὰ δὲ ὑ 1. τᾶ8. — *ébyxovta — 
χαὶ τετρακόσια] ξ΄ καὶ v' V υξ΄ Sync. sescenta sexaginta tal. Aristeas tradit 
Ἐἐξγένοντο FLV 16 z' xal o' V 18 προγράώψαι] προσγράψαι PAVW 
20 ταῦτα E 21 εἰσδοῦναι] ἐχδοῦναι FLVE δοῦναι AW Ἐτὸ om. L 
22 * ier E τούτοις post βασιλεῦσι add. Hudson 23 ὠχονομεῖτο] Bekker 

ὠκονόμιται P ὠκονόμηται (vi. ras. A) AW ὠχονόμητο FLVE dispensatur Lat | 

μετ᾽ ἐπιμελείασ πολλῆσ tr. AW 24 Ἐχατατέταχται, cc ex o corr, L 
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τέταχται xal τὸ “ιλῆϑος τῶν ἀπεσταλμένων ἀναϑημάτων χαὶ τὸ 
ἐφ᾽ ἑχάστου χκατασχευασϑέν, ὡς ἀχριβεστάτην εἶναι τὴν τοῦ τεχνίτου 
τοῖς ὁρῶσι μεγαλουργίαν, «ai διὰ τὴν τῶν χατασχευασμάτων ἐξοχὴν 
τὸν ἑχάστου δημιουργὸν εὐθέως :τοιήσειν γνώριμον. τῆς μέντοι γε 
εἰσδόσεως τὸ ἀντίγραιρον ὑττῆρχε τοιοῦτον" (βασιλεῖ μεγάλῳ τεαρὰ 
“ημητρίου. τιροστάξαντός σου, ὦ βασιλεῦ, τιερέ τε τῶν ἔτι λει- 
σεόντων εἰς ἀναπλήρωσιν τῆς βιβλιοϑήκης συγγραμμάτων, ὕτεως 

συναχϑῆ, xal περὶ τῶν διατιενιτωχότων, ὅτεως τῆς δεούσης ἐτεε- 
μελείας τύχῃ, πιάσῃ χεχρημένος τιερὶ ταῦτα σπουδῇ δηλῶ σοι τὰ 

τὸ τῆς Ἰουδαίων νομοϑεσίας βιβλία λείσεειν ἡμῖν σὺν ἑτέροις" χαραχτῆρ- 
Ἁ Cyh P - /, ^ - -) - € - ) - 

σιν γὰρ Egoaixoig γεγραμμένα καὶ φωνῇ τῇ vixi, ἐστιν ἡμῖν ἀσαφῆ. 
) 3 ^ 2 , δι.» , ν ^ s 

συμβέβηκε ὃ αὑτὰ xcl ἀμελέστερον ἡ ἔδει σεσημάνϑαι διὰ τὸ βασι- : 
- ) , , , 23 * & ἐξ 

λικῆς οὐ τετυχηχέναι τιρονοίας. ἔστι ὃ ἀγαγχαῖον εἶναι χαὶ ταῦτα 
σεαρὰ σοὶ διηχριβωμένα" φιλοσοφωτέραν γὰρ xc ἀκέραιον τὴν γομο- 

ϑεσίαν εἶναι συμβέβηκεν ὡς ἂν οὖσαν ϑεοῦ. διὸ xci τοὺς πιοιητὰς 

αὐτῆς xal τοὺς συγγραφεῖς τῶν ἱστοριῶν οὐχ ἐπιμνησϑῆναί φησιν 
pec - c 2 , 2 ον - 3 Qo S , ) Ἑχαταῖος ὃ «Ἵβδηρίτης οὐδὲ τῶν xar αὑτὴν τεολιτευσαμένων αν- 
δρῶν, ὡς ἁγνῆς οὔσης χαὶ μὴ δέον αὐτὴν βεβήλοις στόμασιν διασα- 
φεῖσϑαι. ἐὰν οὖν σοι δοχῆ, βασιλεῦ, γράψεις τῷ τῶν ᾿Ιουδαίων 
ἀρχιερεῖ, ὅτεως ἀττοστείλῃ τῶν τιρεσβυτέρων ἕξ ἀφ᾽ ἑχάστης φυλῆς 
τοὺς ἐμιχιειροτάτους τῶν νόμων, zaQ ὧν τὸ τῶν βιβλίων σαφὲς 
xal σύμφωνον ἐχμαϑόντες xal τὸ χατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἀχριβὲς λα- 
βόντες τῶν τιραγμάτων ἀξίως ταῦτα τῆς σῆς τιροαιρέσεως συναγά- 

γωμεν." 
5. Τοιαύτης ovv τῆς εἰσδόσεως γενομένης ὃ βασιλεὺς ἐχέλευσεν 

- E - , 3 , - ^ , c 

τῷ ἀρχιερεῖ τῶν Ιουδαίων Ἐλεαζάρῳ γραφῆναι τιερὶ τούτων cua 

$ 35 — Aristeas P 1834. 

PFLAV WE Lat 

4 εὐϑέως ποιήσειν] εἶναι εὐϑέωσ V ποιήσει») εἶναι FL ποιῆσαι uel 
ποιεῖν coni γε] om. PAWE γ᾽ coni 5 Ἐεσδόσεως] δόσεωσ W 

Ἐτοιοῦτο L! et ex corr. A 5 *gacgiAsu P 6 ἔτι λειπόντων om. PE 
7 τῶν βιβλιοϑηκῶν E 10 τῆς] τῆσ τῶν LAW Ἐλίπειν 1, yg λιπεῖν 
i marg. A 11 Ἐγὰρ om. P *égriv] & ἐστιν P 12 δὲ E ἔδει 
Dauisius ἔχει codd. E Aabent Lat 18 οὐ] cov P. οὔπω LAV δὲ FLAVWE 

14 Ἐφιλοσοφοτέραν L 16 αὐτῆς om. Ε τοὺς om. FVWE — *grsuw] 
φησὶν αὐτὴῆσ P 17 *0] ἢ ὁ F Ἑάβδηρίτησ, o ex 2 litt. corr. V 
18 "αὐτῇ PW 19 ἔδοχεῖ FL! γράψησ ΕἼΔΕΙ γράφεισ W scribe Lat 
20 Ἑαποστείλη, ἡ i.ras. m.2 L *ag]ép L 21 Ἐἐμπειρωτάτουσ PL! 
*zx«p] ἀφ᾽ FLV 22 *éxuc9Ovttc] εὖ μαϑόντεσ FV 23 πραγμάτων] 

γραμμάτων A Ἐχῇς] καὶ τῆς coni ex Aristea Ἐσυναγάγοιμεν ἄν coni 
25 "ἐχέλευσεν ὃ βασιλεὺσ tr. ΒΞ 268 ἐλεαζάρω τῶ ἀρχιερεῖ τῶν ἰουδαίων tr. 
FLAVWE 

-—- - 

δῷ 
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xci τὴν ἄφεσιν τῶν δουλευόντων παρ᾽ αὐτοῖς Ἰουδαίων δηλοῦντας 
αὐτῷ, καὶ πρὸς χατασχευὴν δὲ χρατήρων xol φιαλῶν καὶ σπονδείων 
ἔπεμψε χρυσίου μὲν δλχῆς τάλαντα τιεντήχοντα, λέϑων δὲ soàÀv- 
τελῶν ἀσυλλόγιστόν τι πλῆϑος. προσέταξε δὲ xci τοὺς φύλαχας 
τῶν χιβωτῶν, ἐν αἷς ἐτύγχανον οἱ λίϑοι, τὴν ἐχλογὴν τοῖς τεχνέ- 
ταῖς αὐτοῖς οὗττερ ἂν ϑελήσωσιν εἴδους ἐτιιτρέπειν. διετάξατο δὲ 

xal νομίσματος εἰς ϑυσίας xai τὰς λοιττὰς χρείας πρὸς ἑχατὸν 

τάλαντα τῷ ἱερεῖ δοϑῆναι. διηγήσομαι δὲ τὰ χατασχευάσματα xal. 
τὸν τρόπον τῆς δημιουργίας αὐτῶν μετὰ τὸ τιροεχϑέσϑαι τὸ ἀντίέ- 
γραφον τῆς ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης Ἐλεαζάρῳ τῷ ἀρχιερεῖ, ταύ- 
τὴν λαβόντι τὴν τιμὴν ἐξ αἰτίας τοιαύτης" τελευτήσαντος νέου 
τοῦ ἀρχιερέως ὃ παῖς αὐτοῦ Σίμων γίγνεται διάδοχος ὃ χαὶ δέ- 
xcLog ἐπιχληϑεὶς διά τὲ τὸ πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσεβὲς xal τὸ πρὸς 

τοὺς ὁμοφύλους εὔνουν. αττοϑανόντος δὲ τούτου xai νήττιον υἱὸν 
χαταλιπόντος τὸν χληϑέντα νίαν ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἐλεάζαρος, ἢ 
«gl οὗ τὸν λόγον ztoLovue da, τὴν ἀρχιερωσύνην τεαρέλαβεν, ᾧ γρά- 
φέι Πτολεμαῖος τοῦτον τὸν τρόπον" (βασιλεὺς Πτολεμαῖος Ἔλεα- 
ζάρῳ τῷ ἀρχιερεῖ χαίρειν. “τολλῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ χατῳχισμένων 
Ιουδαίων, ovg αἰχμαλωτισϑέντας ὑττὸ Περσῶν ὅτ᾽ ἐχράτουν ὃ ἐμὸς 
στατὴρ ἑτέμησεν, xal τοὺς μὲν εἰς τὸ στρατιωτιχὸν χατέταξεν ἐπὶ 
μείζοσιν μισϑοφοραῖς. τισὶν δὲ γενομένοις ἐν «Τἰγύπιτῳ σὺν αὐτῷ 
τὰ φρούρια καὶ τὴν τούτων φυλαχὴν :τταρέϑετο, ἵνα τοῖς «ϊΪγυπτέοις 
ὦσιν φοβεροί, τὴν ἀρχὴν ἐγὼ παραλαβὼν πᾶσι uiv φιλανϑρώττως 
ἐχρησάμην, μάλιστα δὲ τοῖς σοῖς ττολίταις, ὧν ὑττὲρ δέχα μὲν μυ- 

ριάδας αἰχμαλώτων δουλευόντων ἀπέλυσα τοῖς δεσπόταις αὐτῶν. 
i τῶν ἐμῶν λύτρα χαταβαλών. τοὺς δὲ ἀκμάζοντας ταῖς ἡλικίαις 

8 45 — Aristeas p. 20. 

PFLAVWELat Zonaras 1 p. 357. 

2 παρασχευὴν FV σπονδίων (ii. ras. A) PFL'A 3 χρυσοῦ V 
ἀργυρίου τάλαντα ἑβδομήκοντα post πεντήκχ. add. Aristeas δὲ] ve P 
5 τὴν ἐχλογὴν — θ ἐπιτρέπειν] ut electionem. illorum. darent opificibus, qua- 

tenus quos uellent ad speciem operis tollerent Lat ἐχλογὴν, 4 suppl. m. 2 V 

6 αὐτῶν V οὗπερ] ὑπὲρ ob PLAW ϑελήσουσιν P ἐθελήσωσιν FLAVW 
8 ἱερεῖ] PW Lat ἑερῶ FLAV 10 τῷ — ταύτην om. W 11 *o»íov, ὁ ex 

ὦ corr. F 12 γίνεται FLVE 13 *róv om. V 14 "τοὺς ὁμοφύλους) 
regem Lat 15 Ἐχαταλειπόντοσ PL! "ονίαν, 0 ex ὦ corr. Α ἑωνίαν PW Lat 

17 τὸν τρόπον τοῦτον tr. FLV 18 τῇ] τῇ ἐμὴ P'FLAVWELat 
19 ὅτε E 20 τὰ στρατιωτιχὰ VE 21 μισϑοφορίαισ FLAVWE 22 xal] - 

«ci χωρία καὶ AWE 23 τὴν] τὴν δ᾽ P et ut uid. Lat, in quo cum uero | 
ἀρχὴν ovv ἐγὼ (i. ras. et repictum A) LAWE 
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εἰς τὸν στρατιωτιχὸν χατάλογον χατέταξα, τινὰς δὲ τῶν τεερὶ ἡ μᾶς 

xal τὴν τῆς αὐλῆς «πίστιν εἶναι δυναμένων ταύτης ἠξίωχα, γνομί- 
Luv ἡδὺ τῷ ϑεῷ τῆς ὑττὲρ ἐμοῦ soovoíag ἀνάϑημα τοῦτο xci μέ- 
γιστον ἀναϑήσειν. βουλόμενος δὲ xal τούτοις χαρίζεσθαι χαὶ sagt 

τοῖς χατὰ τὴν οἰχουμένην ᾿Ιουδαίοις τὸν νόμον ὑμῶν ἔγνων μεϑερ- 
μηνεῦσαι, xal γράμμασιν EAAQvixoic ἐχ τῶν βραϊχῶν μεταγραφέντα 

χεῖσϑαι iv τῇ ἐμῇ βιβλιοϑήχῃ. καλῶς οὖν ποιήσεις ἐτειλεξάμενος 
ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἕξ ἀφ᾽ ἑχάστης φυλῆς ἤδη τιρεσβυτέρους, oi xai 
διὰ τὸν χρόνον ἐμπείρως ἔχουσι τῶν νόμων xci δυνήσονται τὴν 
ἑρμηνείαν αὐτῶν ἀχριβὴ ποιήσασθαι" νομίζω γὰρ τούτων ἐτιτελε- 
σϑέντων μεγίστην δόξαν ἡμῖν τιεριγενήσεσϑαι. ἀπτέσταλχα δέ σοι 
σιερὶ τούτων διαλεξομένους ᾿Ανδρέαν τὸν ἀρχισωματοφύλαχα xci 
"doiovaiov ἐμοὶ τιμιωτάτους, δι᾿ ὧν xol ἀπαρχὰς ἀναϑημάτων εἰς 

τὸ ἱερὸν χαὶ ϑυσιῶν χαὶ τῶν ἄλλων ἀπέσταλχα τάλαντα ἀργυρίου 
ἕχατόν. xai σὺ δ᾽ ἡμῖν ἐτειστέλλων τιερὶ ὧν ἂν ϑέλῃς ποιήσεις 
xeyaguouéva." 

6. Τῆς ov» ἐπειστολῆς τοῦ βασιλέως χομισϑείσης τιρὸς τὸν Ἐλεά- 
ἕαρον ἀντιγράφει zog αὐτὴν ὡς ἐνῆν μάλιστα φιλοτίμως. ,,ἀρχιε- 
ρεὺς Ἐλεάζαρος βασιλεῖ Πτολεμαίῳ χαίρειν. ἐρρωμένων σοῦ τε χαὶ 
τῆς βασιλίσσης ᾿Αρσινόης xal τῶν τέχνων καλῶς ἡμῖν ἔχει «vta. 

τὴν δ᾽ ἐπιστολὴν λαβόντες μεγάλως ἥσϑημεν ἐτεὶ τῇ τιροαιρέσει 
σου, x«l συναϑροίσαντες τὸ :τλῆϑος ἀνέγνωμεν αὐτὴν ἐμφανίζοντες 
αὐτῷ ἣν ἔχεις πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσέβειαν. ἐπτεδείξαμεν δ᾽ αὐτῷ καὶ 
τὰς φιάλας ἃς ἔπεμψας χρυσᾶς εἴχοσι χαὶ ἀργυρᾶς τριάχοντα καὶ 

χρατῆρας τιέντε χαὶ τράτεεζαν εἰς ἀνάϑεσιν, ἃ τε εἰς ϑυσίαν xoi 

ὃ 47 — Aristeas p. 20. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 357. 
1 τινὰς — 2 ἠξίωχα)] multosque, qui mihi uel aulae potuissent seruare 

fidem, in palatio constitui Lat — 2 *xai om. A ἔτὴν τῆς αὐλῆς πίστιν] τῆσ 
ἐμῆσ αὐλῆσ (BovAgo A) πιστῶν (i. ras. m. 1 A) FLAV, i. marg. yo τῆσ ἐμῆσ «viro 
60 πιστῶν εἶναι δυναμένων Α τῆς περὶ τὴν αὐλὴν πίστεως ἀξίους Aristeas 
Ἐδυναμένων, ov ex « corr. P ἠξίωσα E — 3 Ἐηδὺ, vi. ras. 2 litt. P, om. F 
*xelom.Lat 5 *rovvouov F  *óuvov W  T*BigAoOgzgF | S$*ég'L 
πέμψαι (πέμψασ E) post πρεσβυτέρους add. FLVELat 10 Ἑἑρμηνείαν)] ἐμπειρίαν 

νομίζων W 11 μεγίστην] ἡμῖν μεγίστην PAW ὑμῖν V 12 διαδε- 
ξομένουσ Β 14 ξἱερῶν F ϑυσιῶν)] 9voi« * F χάριν ϑυσιῶν Ε ἀλλε: F 
19 δὲ Eetexcor ἡ Ἐἐθέλησ FLV — 17 ἔτὸν om. V 18 ἐνὴν] ἔνε coni 
cf. $104 ἐνῆν — φιλοτίμους om. W 19 *eogouévov FL 20 *cvnc] τῆσ 
ἐμῆσ L 1 τὴν δὲ (i. ras. m. 1 A) AE. 22 Ἐσυναϑροίσασ Ῥ συναϑροισϑέν- 
toL 88 δὲ E ἑαυτῶν W | 24*x V  *A'V 26 ἜΞΩ, 

Iosephus ΠῚ, 6 
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2 3 ^ τ A ΄ τ M , c , cr 3 2» 
εἰς ἐπισκευὴν ὧν av δέηται τὸ ἱερὸν τάλαντα ἕχατόν, oco &xoutoav 

, ἘΞ , - ^ 3 

"rüofac xci ᾿4ρισταῖος oi τιμιώτατοί σου τῶν φίλων, ἄνδρες ἀγα- 
Sol xci τταιδείᾳ διαφέροντες χαὶ τῆς σῆς ἀρετῆς ἄξιοι. ἴσϑι ὃδ᾽ 

ἡμᾶς τὸ σοὶ συμφέρον, xy 2 TL “παρὰ φύσιν, ὑπτομενοῦντας" ἀμεί- 
βεσϑαι γὰρ ἡμᾶς δεῖ τὰς σὰς εὐεργεσίας πολυμερῶς εἰς τοὺς ἧμε- 
τέρους πολίτας χατατεϑείσας. εὐθὺς οὖν ὑπὲρ σοῦ χαὶ vis ἀδελ- 

φῆς σου xal τέχνων χαὶ φίλων προσηγάγομεν ϑυσίας, xal τὸ πλῆ- 
Soc εὐχὰς ἐποιήσατο γενέσϑαι σοι τὰ χατὰ νοῦν xci φυλαχϑῆναΐ 
σου τὴν βασιλείαν ἐν εἰρήνῃ, τήν τὲ τοῦ νόμου μεταγραφὴν ἐπὶ 
συμφέροντι τῷ σῷ λαβεῖν ὃ προαιρῇ τέλος. ἐπελεξάμην δὲ xai 
πρεσβυτέρους ἄνδρας ἕξ ἀττὸ φυλῆς ἑχάστης. otc πτεπόμφαμεν Eyov- 
τας τὸν νόμον. ἔσται δὲ τῆς σῆς εὐσεβείας καὶ δικαιοσύνης τὸ 
μεταγραφέντα τὸν νόμον εἰς ἡμᾶς ἀττοττέμψμαι μετ᾽ ἀσφαλείας τῶν 
κομιζόντων. ἔρρωσο.“ 

7. Ταῦτα μὲν ὃ ἀρχιερεὺς ἀντέγραψεν. ἐμοὶ δ᾽ οὐχ ἀναγχαῖον 
ἔδοξεν εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἑἕβδομήχοντα πρεσβυτέρων, oi τὸν 
γόμον ἐχόμιζον ὑπτὸ Ἐλεαζάρου πεμφϑέντες, δηλοῦν" ἣν γὰρ ταῦτα 
ὑπογεγραμμένα ἐν τῇ ἐπιστολῇ. τὴν μέντοι γε τῶν ἀναϑημάτων 
πολυτέλειαν xci χατασχευήν, ἣν ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς τῷ ϑεῷ, 
οὖχ ἀνεπιτήδειον ἡγησάμην διελϑεῖν, ὅττως ἅττασιν ἣ τοῦ βασιλέως ! 
περὶ τὸν ϑεὸν φιλοτιμία φανερὰ γένηται" ἄφϑονον γὰρ τὴν εἰς 
ταῦτα δαττάνην χορηγῶν ὃ βασιλεὺς χαὶ παρὼν ἀεὶ τοῖς τεχνέταις 
χαὶ τὰ ἔργα ἐπιβλέπων οὐδὲν ἀμελῶς οὐδὲ ῥᾳϑύμως εἴα γίγνεσϑαι 
τῶν χατασχευασμάτων. ὧν ἕχαστον οἷον ἦν τὴν πολυτέλειαν διη- 
γήσομαι, τῆς μὲν ἱστορίας ἴσως οὐχ ἀπαιτούσης τὴν ἀτεαγγελίαν, ! 
τὸ δὲ τοῦ βασιλέως φιλόχαλον χαὶ μεγαλόφρον οὕτω συστήσειν 
τοῖς ἐντευξομένοις ὑττολαμβάνων. 

8. Πρῶτον δὲ τὰ περὶ τῆς τρατέζης ἐχϑήσομαι. εἶχεν μὲν 
οὖν δι᾿ ἐννοίας ὃ βασιλεὺς ὑπιερμεγεϑέστατον τοῖς μέτροις ἀπεργά- 
σασϑαι τὸ χατασχείασμα, προσέταξε δὲ μαϑεῖν τὸ μέγεϑος τῆς ὃ 

$ 53 — Aristeas p. 22. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 358. : 
2*9g'V 8 δὲ Eetex corr. A 4 Ἐη) εἴ F T τέχνων] τῶν τέχνων 

FLV χαὶ φίλων om. Lat 10 λαβεῖν] μεταλαβεῖν FL — L 
ἐπελέξαμεν FAVWE elegi Lat 11 ἀπὸ] ἐκ E Ἐπέπομφα μὲν coni 
13 μετὰ FLV 16 ἔδοξεν — ἑβδομήκοντα om. 1 0' V τ[18 ἀναϑυμάτων 
W 20 ἀν ἐπιτήδειον, — 21 περὶ ἐπὶ ΕὟ 23 ἐπιβλέπων) transmittebat 
Lat γίνεσϑαι FLV 24 ἑχάστου V oiov 5v] oc οἷόν τε ΕΥ̓͂ ed. pr. 
25 ἀπαγγελεῖαν P ἐπαγγελίαν FL 26 χαὶ om. L ovrog ΕΥ̓͂ οὕτωσ οὐ 
1, 217 ὑπολαμβάνων, ἂν i. ras. angustiore F 
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ἀγακεδιμένης ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις τρατιέζ ης πόσον τέ ἐστιν καὶ εἶ 

δύναται τούτου μεῖξον κατασχευασϑῆναι. μαϑὼν δὲ xal τὴν οὖσαν 
jM, τις ἦν, xal GT αὐτῆς οὐδὲν χωλύει μείζονα γενέσϑαι, φήσας 
καὶ τιεντατιλασίονα τῆς ὑτιαρχούσης τῷ μεγέϑει βούλεσθαι κατα- 

σχευάσαι, φοβεῖσϑαι δέ, μὴ πρὸς τὰς λειτουργίας ἄχρηστος διὰ 
τὴν ὑτιερβολὴν τοῦ μεγέϑους γένηται" βούλεσϑαι γὰρ οὐχ ἀναχεῖ- 
σϑαι μόνον εἰς ϑέαν τἀναϑήματα, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὰς λειτουργίας 
εὔχρηστα" xal διὰ τοῦτο λογισάμενος σύμμετρον χατεσχευάσϑαι τὴν 
προτέραν τράπτεζαν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ σιτάνιν χρυσοῦ, τῷ μεγέϑει μὲν 
οὐκ ἔγνω τὴν πιροὐπάρχουσαν ὑτιερβαλεῖν, τῇ δὲ στοιχιλίᾳ xal τῷ 
χάλλει τῆς ὕλης ἀξιολογωτέραν χατασχευάσαι. δεινὸς δὲ ὧν συνι- 
δεῖν “τραγμάτων παντοδαττῶν φύσιν xci λαβεῖν ἐπίνοιαν ἔργων 
χαινιῦν xal πταραδόξων χαὶ ὅσα ἦν ἄγραφα τὴν εὕρεσιν αὐτὸς σπεαρέ- 
χων διὰ τὴν σύνεσιν xal ὑττοδειχνὺς τοῖς τεχνίταις, ἐχέλευσεν ταῦτα 
χατασχευάζεσϑαι χαὶ τὰ ἀναγεγραμμένα πρὸς τὴν ἀχρίβειαν αὐτῶν 
ἀπτοβλέπτοντας ὁμοίως ἐτειτελεῖν. 

9. Ὑποστησάμενοι τοίνυν ποιήσασϑαι τὴν τράπεζαν δύο μὲν 
χαὶ ἡμίσους χεηχῶν τὸ μῆχος, ἑνὸς δὲ τὸ εὖρος, τὸ δ᾽ ὕψος ἑνὸς 
xal ἡμίσους, χατεσχεύαζον ἐκ χρυσοῦ τὴν ὅλην τοῦ ἔργου χαταβολὴν 
ποιούμενοι. τὴν μὲν οὖν στεφάνην Ai chose a εἰργάσαντο, và δὲ 
χυμάτια στρετιτὰ τὴν ἀναγλυφὴν ἔχοντα σχοινοειδῆ τῇ τορείᾳ 
ουμαστῶς ἐχ τῶν τριῶν μερῶν μεμιμημένην. τριγώνων γὰρ ὄντων 
αὐτῶν ἑχαστὴ γωνία τὴν αὑτὴν τῆς ξχτυττώσεως εἰχὲεν διάϑεσιν, ὡς 

στρεφομένων αὐτῶν μίαν χαὶ μὴ διάφορον τὴν ἰδέαν αὐτοῖς συμ- 
χεεριφέρεσϑαι. τῆς δὲ στεφάνης τὸ μὲν vz0 τὴν τράπτεζαν ἐχχε- 

8 60 — Aristeas p. 24. 

PFLAVWLat 
2 μεῖζον τούτου tr. LV 3 ἦν] ἐστὶ FV ἐστιν L ὅτι ταύτησ FLV 

4 χατασχευᾶσϑαι (9 deletum) P 6θ οὐκ ἀρκχεῖσϑαι FLV — 1 τὰ ἀναϑήματα 
FLAVW  zaelom.V λειτουργείασ Ρ 8 χατασχευάσϑαι FL'AW τὴν] πρὸσ 
τὴν LA 9 ἀλλ᾽ ov om. Lat σπάνην P 10 οὐχ] οὖν ovx P ὑπερβάλλειν 
PLW ποικιλεῖα P —11cvzgoexcorr. V ἀξιολογοτέραν W συνειδεῖν P χατι- 

δεῖν V — 13—16 aliter Aristeas αὐτὸς] αὐτοῖσ, oi i. ras. m. 2 L αὐτῶν AW 
14 ἐχέλευε AW 11 ὑποστησάμενοσ LW ὕποστησάμενοι — τράπεζαν] pro- 
missa ergo complentes mensam describere festinámus Lat 18 δὲ AW 
19 ἡμίσουν V χατεσχεύαζον om. V καταβολὴν (χατασκχευὴν V) τοῦ ἔργου 
tr. FLV — 20 παλαιστίαν 1, παλαισταίαν εἰργάσατο F 21 χύματα P 

σχοινοειδέκ FV 232 ϑαυμαστῶν Ρ μερῶν] μέτρων  2Σ28 ἐντυπώσεωσ 
ῬΑῪΝ fort. recte formae Lat óc] óc ££ P 24 uj om. A διάφορον, ov 

t 23.19. D - JU 4 

ex ov» corr. P ἰδέαν] εἰδέαν P ἡδέαν L! ci (h. e. αἰτίαν ἢ vo ἰδέασ V 
25 στεφανὴσ (ut infra p. 84. 8, 20 et στεφανῆν supra u. 20 et p. $5, Ὁ P 

ἐχκεχλιμένον] ἦν χεχλεισμένον EV. ἐγκεκλεισμένον LAW inclusa Lat 
6* 
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κλιμένον ὡραίαν εἶχεν τὴν ἀποτύπωσιν, τὸ δ᾽ ἔξωϑεν περιηγμένον 
ἔτι μᾶλλον τῷ κάλλει τῆς ἐργασίας ἣν ἐχττεττονημένον, ὡς ὑπ ὄψιν 

χαὶ ϑεωρίαν ἐρχόμενον. διὸ χαὶ τὴν μὲν ὑπεροχὴν ἀμφοτέρων τῶν 
μερῶν ὀξεῖαν συνέβαινε γίγνεσθαι, καὶ μηδεμίαν γωνίαν τριῶν οὐ- 

σῶν, ὡς προειρήχαμεν, ττερὶ τὴν μεταγωγὴν τῆς τραπέζης ἐλάσσονα 
βλέπεσθαι. ἐνδιέχειντο δὲ ταῖς σχοινίσιν τῆς τορείας λέϑοι ττολυ- 

τελεῖς ππαράλληλοι ττερόναις χρυσαῖς διὰ τρημάτων χατειλημμένοι. 
τὰ δ᾽ £x πλαγίου τῆς στεφάνης xal πρὸς ὄψιν ἀνατείνοντα ὠῶν 
ἐχ λέϑου χαλλίστου ττεπτοιημένων ϑέσει χαταχεχόσμητο ῥάβδοις τὴν 
ἀναγλυφὴν ἐοιχότων “ιυχναῖς, αἱ περὶ τὸν χύχλον τῆς τραπέζης 
εἴληντο. ὑπὸ δὲ τὴν τῶν ὠῶν διατύτεωσιν στέφανον περιήγαγον 
oi τεχνῖται “ταντοίου χαρττοῦ φύσιν ἐντετορευμένον, ὡς ἀποχρέμα- 
σϑαί ve βότρυς καὶ στάχυας ἀναστῆναι xal δόας ἀποχεχλεῖσϑαι. 
τοὺς δὲ λέϑους εἰς πᾶν γένος τῶν προειρημένων χαρττῶν, ὡς Éx&- 

στου τὴν οἰχείαν ἐντετυττῶσϑαι χρόαν, ἐξεργασάμενοι συνέδησαν 
τῷ χρυσῷ περὶ ὅλην τὴν τράπεζαν. ὑττὸ δὲ τὸν στέφανον ὁμοίως 
ἡ τῶν ὠῶν διάϑεσις πεποίητο χαὶ 1 τῆς ῥαβδώσεως ἀναγλυφή, 
τῆς τραπέζης óc ἀμφότερον μέρος ἔχειν τὴν αὐτὴν τῆς ποικιλέας 
τῶν ἔργων χαὶ γλαφυρότητος ϑέαν χατεσχευασμένης, ὡς καὶ τὴν 
τῶν ἄλλων χυμάτων ϑέσιν χαὶ τὴν τῆς στεφάνης μηδὲ τῆς τραπέ- 
ζης ἐφ᾽ ἕτερον μέρος ἐναλλαττομένης γίγνεσθαι διάφορον, τὴν δ᾽ 
αὐτὴν ἄχρι χαὶ τῶν ποδῶν ὄψιν τῆς ἐπιτεχνήσεως διατετάσϑαι. 

$ 65 — Aristeas p. 25. 

PFLAVW Lat 
1 εἶχεν] ἔχει Ε ἔχων V ἀποτύπωσι») διατύπωσιν FV cum Aristea 

τὸ δ᾽ ἔξωϑεν περιηγμένον] pars autem quae de foris apparebat Lat δὲ AW 
περιημμένον P 83 vov μερῶν om. F 4 γίνεσϑαι FLAVW ὃ περὲ 

om.L ἐλάττονα L ἔλαττον FV 6 B LN A δὸὲ om. L' add. 1, 
ταῖς σχοινίσιν τῆς vogslac] in modum funium torno factorum Lat σχοινεῖσιν 

; 25057: ᾿ 
τῆσ | στορίασ P " περοναις] περ-ὄνεσ ἃ κατειλημμέναι P 8 .πλαγείου 
P  zeiom.L πρὸς] ὑπ᾿ FLV ἀνατείνονται 8} 9 πεποιημένων, ων 

i.ras. L καταχεκόσμη V 10 αἵ] δ᾽ oi P αἵ i.ras. A δὲ oi W 11 τὴν 

om. P διατυπώσειν Ρ στέφανον om. Lat — 12 ἐντετορευμένο-ν] A ἐντε- 
τορευμένην F. ἐντετορευμένου P. ἐχτετορευμένου LW anóxoluvac9at P. cf. 
ad III 171 13 στάχυσ FV ἀναστῆσαι V — ῥοὰσ  ἀποχεχλῆσϑαι W 

14 ἑχάστω FLV 15 τετυπῶσϑαι FV χροὰν PF ἐξεργασαμένοισ 
P 11 διάϑε- σισ, inter ε et σ ras. 1—2 litt. W 18 τῆς] tgo τ P. ἐπαμ- 
φότερον, ov i. ras. F ὡσ ἐπ᾿ ἀμφότερον V μέρος om. F 19 xara- 
σχευασμένησ FL! χατεσχευασμένην V 20 ἄλλων om. FV Lat cum Aristea 

μηδὲ] μετὰ LAW 21 ἐναλαττομένησ F ἀναματτομένησ PW γίνεσϑαι 
ΕῚ τὴν] καὶ τὴν L 22 ἐπιτεχνώσεωσ F 
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ἔλασμα γὰρ χρυσοῦ τὸ τιλάτος τεσσάρων δαχτύλων ποιήσαντες xa" 
ὕλου τοῦ τῆς τραπέξης χελάτους εἰς τοῦτο τοὺς πόδας αὐτῆς ἐνέ- 

ϑεσαν, ἔπειτα γεερύγναις χαὶ χαταχλεῖσιν αὐτοὺς ἐνέσφιγγον τῇ τρα- 

χεέζῃ κατὰ τὴν στεφάνην, ἵνα τὴν ϑέαν τῆς χκαινουργίας καὶ stolv- 

τελείας, ἐφ᾽ ᾧ τις ἂν "m τὴν τράπεζαν μέρει, παρέχωσι τὴν 
αὐτήν. ἐπὶ δὲ τῆς τραπέξ jg μαίανδρον ἐξέγλυψαν λίϑους αἰτῷ 
χατὰ μέσον ἀξιολόγους « ὥσιτερ ἀστέρας τιοιχίλης ἰδέας ἐνθέντες, 

τόν τὲ ἄνϑραχα καὶ τὸν σμάραγδον ἥδιστον τεροσαυγάζοντας αὐτῶν 
ἑἕχάτερον τοῖς ὁρῶσιν, τῶν τε ἄλλων γενῶν ὅσοι :τεριστεοίδαστοι 
χαὶ ζηλωτοὶ πᾶσιν διὰ τὴν πιολυτέλειαν τῆς φύσεως ὑπάρχουσιν. 
μετὰ δὲ τὸν μαίανδρον τιλέγμα τι σχοινοειδὲς στεριῆχτο δόμβῳ τὴν 
χατὰ μέσον ὄψιν ἐμφερές, ἐφ᾽ οὗ χρύσταλλός τε λίϑος χαὶ ἤλεχερον 
ἐντετύχωτο τῇ παραλλήλῳ τῆς ἰδέας γειτνιάσει ψυχαγωγίαν ϑαυ- 
μαστὴν τταρέχον τοῖς βλέπουσιν. τῶν δὲ σεοδῶν ἦσαν αἱ κεφαλίδες 
elg χρίνα μεμιμημέναι τὰς ἐχφύσεις τῶν πιετάλων ὑττὸ τὴν τράττε- 
ζαν ἀναχλωμένων, εἰς ὀρϑὸν δὲ τὴν βλάστησιν ἔνδοϑεν τεαρεχόντων 

δρᾶν. ἡ δὲ βάσις αὐτοῖς ἦν ἐξ ἄνϑραχος λίϑου παλαιστιαία σιε- 

ποιημένη σχῆμα χρητεῖδος ἀπτοτελοῦσα, τὸ δὲ πλάτος ὀχτὼ δαχτύλων 
ἔχουσα, x«9' οὗ τὸ πᾶν ἔλασμα τῶν ποδῶν ἐρήρειστο. ἀνέγλυψαν 
δὲ λεχιτομερεῖ χαὶ φιλοττονωτάτῃ τορείᾳ τῶν ποδῶν ἕχαστον, χισ- 
σὸν αὐτοῖς χαὶ χλήματα ἀμττέλων σὺν καὶ βότρυσιν ἐχφύσαντες, ὡς 
εἰχάσαι μηδὲν ἀποδεῖν τῆς ἀληϑείας" xci γὰρ τιρὸς τὸ πινεῦμα διὰ 
λετιτότητα χαὶ τὴν Ém^ ἄχρον αὐτῶν ἔχτασιν κινούμενα φαντασίαν 
τῶν χατὰ φύσιν μᾶλλον ἢ τέχνης μιμημάτων “ταρεῖχεν. ἐχαινούρ- 
γησαν δὲ ὥστε voízrvyov οἱονεὶ τὸ σχῆμα τῆς ὅλης χατασχευάσαι 
τραπέζης τῆς RURUMUS cgóg ἄλληλα τῶν μερῶν οὕτω συνδεδεμένης, 

$ 1 τ᾿ πεὺ ϑ τω p. 26. 

PFLAVWLat 

1 τὸ πλάτος om. V 2 vov om. PAW ἀνέϑεσαν FLV ὃ reus 
P καταχλείσεσιν FLAVW 4 στεφανὴν P ἵνα] διὰ ΕἾ ὅ ἐφ᾽ ἵν᾽ ἐφ᾿ F 
etutuid.V ᾧ] δ P 00 ἀν) ἀν ἐνὲξβ᾿  μέροσ PW 6 αὐτήν] αὐγήν 
L et i. marg. A μέανδρον P maeandrum fluuium Lat 1 εἰδέασ P ἡδέασ 
L S τὸν (ante σμάραγδον) om. ΕΥ̓͂ 11 uéavógov P δόμβῳ τὴν] ρομβο- 
τὴν L! 12 χρύσταλοσ F χρ-ὑσταλλοσ L ἤλεχτροσ, c ἷ. ras. A electrus Lat 

13 ἐχτετύπωτο PAW impositi Lat, cf. $ 65 τῇ! τὴ γῆ Ε τῇ yovv V 
εἰδέασ P ἡδέασ L'! 14 παρέχων FAW [1 αὐτῆσ F ἐξ ἄν] --ϑράχοσ, &v 
suppl m.1A 19 πᾶν ἔλασμα] παρέλασμα ut uid. Aristeas ἐρήριστο, c ex e 
corr.L 20 φιλοπονωτάτῃ!] φιλοπόνω τῆ FLV — 21 zal (post ov») om. FLV 

22 πρὸς om. F πνεῦμα] ἄνω V 23 ἐπ᾿ Gov] ἐπάνω FLV 
Éxotucw  κεινούμενα P 2834 τῶν — φύσιν om. W ἢ) ἡ PL' τέχνη 
ΡΕΥ͂ μιμητῶν ΕἾ — 25 ὧσ τετράπτυχονἢ 238 οὕτωσ FLV 

τὸ 

71 

13 

"τ οι 

16 
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ὡς ἀόρατον εἶναι xcl μηδ᾽ ἐπινοεῖσϑαι τὰς συμβολάς. Tuv δὲ 
πήχεως οὐχ ἔλασσον τῇ τραπέζῃ τὸ πάχος συνέβαινεν εἶναι. τὸ 
μὲν οὖν ἀνάϑημα τοῦτο χατὰ πολλὴν τοῦ βασιλέως φιλοτιμίαν 
τοιοῦτο τῇ τε πολυτελείᾳ τῆς ὕλης καὶ τῇ ποιχιλίᾳ τῆς καλλονῆς 
χαὶ τῇ μιμήσει τῇ κατὰ τὴν τορείαν τῶν τεχνιτῶν συνετελέσϑη, ὃ 
σπτουδάσαντος εἰ xal μὴ τῷ μεγέϑει τῆς τεροαναχειμένης τῷ Seo 
τραπέζης ἔμελλεν ἔσεσθαι διάφορος, τῇ μέντοι ye τέχνῃ καὶ τῇ 
χαιγουργίᾳ καὶ τῇ λαμπρότητι τῆς χκατασχευῆς πολὺ χρείττονα καὶ 
περίβλετιτον ἀτιεργάσασϑαι. 

10. Τῶν δὲ χρατήρων χρύσεοι μὲν ἦσαν δύο, φολιδωτὴν δ᾽ εἶχον M 
ἀπὸ τῆς βάσεως μέχρι τοῦ διαζώματος τὴν τορείαν λίϑων ταῖς 
στεείραις πποιχίλων ἐνδεδεμένων. εἶτα im^ αὐτῇ μαίανδρος ττηχναῖος 
τὸ ὕψος ἐξείργαστο χατὰ σύνϑεσιν λέϑων τιαντοίων τὴν ἰδέαν, κατ᾽ 
αὐτοῦ δὲ δάβδωσις ἀναγέγλυτετο, «a9' ἧς πλέγμα δομβωτὸν δικτύοις 
ἐμφερὲς ἕως τοῦ χείλους ἀνείλχυστο᾽ τὰ δὲ μέσα λίϑων ἀσπίδια 15 

τετραδαχτύλων avemAngov τὸ χάλλος. περιεστέφετο δὲ τὰ χείλη 
τοῦ χρατῆρος χρίνων σμίλαξε xol ἀνϑεμίσι xal βοτρύων σχοινίαις 
εἰς χύχλον ττεριηγμέναις. τοὺς μὲν οὖν χρυσέους χρατῆρας δύο 

χωροῦντας ἑχάτερον ἀμφορέας τοῦτον χατεοχεύασαν τὸν τρόπον, 
οἱ δ᾽ ἀργύρεοι τῶν ἐσότττρων τὴν λαμτιρότητα πολὺ διαυγέστεροι 3 
γεγόνεισαν, ὡς τραγνοτέρας διὰ τούτων τὰς TOY τιροσφερομένων 
ὄψεις δρᾶσϑαι. στροσχατεσχεύασε δὲ τούτοις ὃ βασιλεὺς xal φιά- 

λας τριάχοντα, ὧν ὅσα χρυσὸς ἣν ἀλλὰ μὴ λίϑῳ πολυτελεῖ διεί- 
λητίτο, σμίλαξι χισσοῦ xal τιετάλοις ἀμτέλων ἐσχέαστο φιλοτέχνως 
ἐντετορευμένων. ταῦτα δ᾽ ἐγίγνετο μὲν καὶ διὰ τὴν &usceugíav τῶν 
ἐργαζομένων ϑαυμασίων ὄντων στερὶ τὴν τέχνην. ττολὺ δὲ μᾶλλον 

$ 76 — Aristeas p. 21. 

PFLAVW Lat 

2 πήχεως] ed. pr. πήχεοσ codd. ἔλαττον FLV 3 ἀνάϑυμα W 
4 τοιοῦτον  ποιχιλλία F καλλώνσ P 9 ἐργάσασϑαια Ρ 10 8' V 
φολιδωτάτην P. φωλιδωτὴν V δὲ FLAVW 11 διαζώσματοσ PFLV 
ταῖς] τε PLAW 12 πείραισ W σποικίλαισ V. ἐπ à» P αὐτὴσ FLV 
fort. recte μέανδροσ PW πήχυοσ P πηχιαῖοσ F 13 εἰδέαν P 
14 ἀνεγέγλυπτο LAW ἐνέγλυπτο F ἀνέγλυπτο V δομβωτὸν, τὸν i. m. F. 

15 μέσα ex μέγα corr. L ἀσπίδι LAW 16 ἀνεπλήρουν FLV 
et ex corr. A περιεστρέφετο ΕὟ περιέστεπτο coni 11 ἀνϑεμίσι χαὶ 
βοτρύων] uuarum floribus Lat 18 τοὺς] τούτουσ FV 19 φωροῦντασ V 
ἀμφορέας} μετρητάς Aristeas τόπον W 20 λαμπρότητα, A ex σ corr. m. 3, 

21 τρανωτέρασ PF τρανοτέρλσλἩ — 232/ V μὴ. 284 σμίλαξι, 
4. suppl. m. 2 V TETKÀ- 000 À 25 ἐντετορνευμένων V ἐγίνετο FLV 
χαὶ om. FLV 26 δὲ] τὲ W 
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bn τῆς τοῦ βασιλέως σπουδῆς xci φιλοτιμίας διαφερόντως ἀττηρ- 
τίζετο" οὐ γὰρ τῆς χορηγίας τὸ ἄφϑονον χαὶ μεγαλόψυχον τοῖς 84 

τεχνίταις παρεῖχεν μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὸ χρηματίζειν τοῖς δημοσίοις 
"tQ yu agr ἀτιειρηχὼς αὐτὸς τοῖς κατασχευάζουσι παρὴν χαὶ τὴν 

ὕλην ἐργασίαν ἐπέβλεπεν. αἴτιον δ᾽ ἣν τοῦτο τῆς τῶν τεχνιτῶν 
ἐπιμελείας, οἱ πτιρὸς τὸν βασιλέα καὶ τὴν τούτου σπουδὴν ἀτιοβλέ- 
σέοντες φιλοτιονώτερον τοῖς ἔργοις 7τροσελιτιάρουν. 

11. Ταῦτα μὲν τὰ :ιεμφϑέντα εἰς Ἱεροσόλυμα ὑπὸ Πτολεμαίου S5 
) , € ) 3 ^ 244 t. : ^ ^ 4 , 

ἀναϑήματα. ὃ Ó ἀρχιερεὺς Ἐλεάζαρος ἀναϑεὶς αὐτὰ καὶ τιμήσας 
τοὺς χομίσαντας xci δῶρα τῷ βασιλεῖ δοὺς χομίζειν ἀτιέλυσε τιρὸς 

' , , TJ ἣν ' 32 5 i/ d 3 , » 

τὸν βασιλέα. παραγενομένων ὃ εἰς τὴν λεξάνδρειαν ἀχούσας 86 
- * , 2 - ] , - 

Πτολεμαῖος τὴν παρουσίαν αὐτῶν χαὶ τοὺς ἑβδομήχοντα τῶν τερεσ- 
ΒῚ , ) & * , ^ 3 d , * ^ 

βυτέρων ἑἐληλυϑότας, εὐϑὺς μεταπέμπεται τὸν "dyógéay χαὶ τὸν 
“Αρισταῖον τοὺς πιρέσβεις. οἱ δ᾽ ἀφιχόμενοι τάς τε & πιστολάς, ἃς 

2 - - 

ἐχόμιζον αὐτῷ πταρὰ τοῦ ἀρχιερέως, ἀπέδοσαν xal ὅσα φράζειν 
3 ' , € / “ὦ 25» ΕῚ Wd ) - I 

ἀπὸ λόγων ὑπέϑετο ταῦτα ἐδήλωσαν. σπεύδων δ᾽ ἐντυχεῖν τοῖς 87 
) - , , " * , - 

ἀπὸ τῶν ᾿Ιεροσολύμων [πρεσβύταις] ἥχουσιν él τὴν ἑρμηνείαν τῶν 
νόμων, τοὺς μὲν ἄλλους OUG χρειῶν ἕνεκα παρεῖναι συνέβαινεν éxé- 
λευσεν ἀπολῦσαι, παράδοξον τοῦτο σπιοιῶν xci πταρὰ τὸ ἔϑος" οἱ SS 

^ , - , , , 2 - 

μὲν yàg oz τοιούτων αἰτιῶν ἀχϑέντες διὰ πέμτιτης ἡμέρας αὐτῷ 
, , ^ , , , 2 , 

χιροσίεσαν, οἱ δὲ πρεσβεύοντες διὰ μηνος᾽ τότε τοίνυν ἀττολύσας 
ἐχείνους τοὺς πτεμφϑέντας ὑτὸ Ἐλεαζάρου περιέμενεν. ὡς δὲ παρῆλ- 89 

' - , ει - - , c, 

Jov μετὰ xal τῶν δώρων οἱ γέροντες, ἃ τῷ βασιλεῖ χομίσαι ὃ &o- 
* ) e "S - - * , 5 

χιερεὺς αὐτοῖς ἔδωχεν, xai τῶν διφρϑερῶν, αἷς ἐγγεγραμμένους εἰχον 
τοὺς νόμους χρυσοῖς γράμμασιν, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς περὶ τῶν βι- 

ς 39 ΄ - 2 , 3) eg EE βλίων. ὡς Ó ἀποχαλύψαντες τῶν ἐνειλημάτων ἐπέδειξαν αὑτῷ, 90 
ϑαυμάσας ὃ βασιλεὺς τῆς ἰσχνότητος τοὺς ὑμένας καὶ τῆς συμβο- 

$ 85 — Aristeas p. 28; ὃ 85 — Aristeas p. 43. 

PFLAVWIE Lat Zonaras I p. 358. 
1 ἀπηρτίζετο)] ἀπειργάζετο F 2. χορηγείασ P 8 τὸ ex τῶι corr. A 

ἔβλεπεν P δὲ ex corr. A. τῆς om. P 959 δὲ ἀρχιερεὺσ (litt. ἃ ἀρ i. ras. 
A) FLAV 10 Ἐδοὺσ τῶ βασιλεῖ tr. FLV 11 τὸν βασιλέα] αὐτὸν ELat 

δὲ FLAVWE 14 δὲ FLAVW 10 ἀπέδωσαν PL'A! 160 ὑπέϑετο]) coui 
ἐπέϑετο PAW ἐπύϑετο FLV jusserat Lat Ἐσπεύδω Ρ δὲ τυχεῖν W 

11 πρεσβύταις] πρεσβευταῖσ P senioribus Lat ἥχουσι πρεσβύταισ (πρεσβὺ N 
πρεσβυτέροις ed. pr.) tr. FLV ed. pr. 19 *Z9oc, oc i.ras. A. *oi] e P 
21 *oi] εἰ P. 23 χαὶ om. E. 24 *Zóoxs, s suppl. m. 2 V *zai vaio διφϑέ- 

omg F — *éyysgeuuzvovo V —— *litt. ραμμένουσ — 25 γράμμασιν 1. ras. V 
*siyev L 25 αὐτοῖσ E. 26 δὲ E *zov]| negl τῶν, περὶ expunctum L 
ἐνειλιμάτων W ἐνειλημμάτων E 
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λῆς τὸ ἀγεγείγνωστον, οὕτως γὰρ ὕρμοστο, καὶ τοῦτο ποιήσας χρόνῳ 
πλείονι χάριν ἔχειν εἶπτεν αὐτοῖς τε ἐλϑοῦσιν xai μείζονα τῷ πέμ- 
ψαντι, πρὸ δὲ πάντων τῷ ϑεῷ, οὗ τοὺς νόμους εἶναι συμβέβηκεν. 

ἐχβοησάντων δ᾽ ὑφ᾽ ἕν χαὶ τῶν πρεσβυτέρων χαὶ τῶν συμπαρόντων 
γίγνεσθαι τὰ ἀγαθὰ τῷ βασιλεῖ δι᾽ ὑπερβολὴν ἡδονῆς εἰς Ócxova z 
προύΐπεσεν, φύσει τῆς μεγάλης χαρᾶς πασχούσης καὶ τὰ τῶν λυπεη- 
ρῶν σύμβολα. κελεύσας δὲ τὰ βιβλία δοῦναι τοῖς ἐπὶ τῆς τάξεως 
τότε τοὺς ἄνδρας ἠσπάσατο, δίχαιον εἰπὼν εἶναι πρῶτον περὶ ὧν 
αὐτοὺς μετεπέμψατο ποιησάμενον τοὺς λόγους ἔπειτα χἀκείνους 

προσειττεῖν. τὴν μέντοι γε ἡμέραν, καϑ' ἣν ἦλϑον πρὸς αὐτόν, ἐπει- 
φανῆ ποιήσειν xol xarà πᾶν ἔτος ἐπίσημον εἰς ὅλον τὸν τῆς ζωῆς 
χρόνον ἐπηγγέλλετο" ἔτυχεν γὰρ T αὐτὴ εἶναι τῆς τταρουσίας αὐτοῖς 
καὶ τῆς νίχης, ἣν ᾿ΑἸντίγονον ναυμαχῶν ἐνίχησεν" συνεστιαϑῆναί τε 
ἐχέλευσεν αὐτῷ καὶ καταλύσεις προσέταξεν αὐτοῖς δοϑῆναι τὰς 

χαλλίστας πρὸς τῇ ἄχρᾳ. 
12. Ὁ δὲ ἐπὶ τῆς τῶν ξένων ἀποδοχῆς τεταγμένος Νιχάνωρ 

«Ἱωρόϑεον καλέσας, ὃς εἶχεν τὴν σπτερὶ τούτων σιρόνοιαν, ἐχέλευεν 
ἑτοιμάζειν ἕχάστῳ τὰ δέοντα πρὸς τὴν δίαιταν. διετέταχτο δὲ 
τοῦτον ὑττὸ τοῦ βασιλέως τὸν τρόπον" χατὰ γὰρ σπόλιν ἑχάστην, 
ὕσαι τοῖς αὐτοῖς χρῶνται περὶ τὴν δίαιταν. ἣν τούτων ἐπιμελό- 
μενος χαὶ χατὰ τὸ τῶν ἀφιχνουμένων πρὸς ARR ἔϑος πάντ᾽ av- 

τοῖς πεαρεσχευάζετο, ἵνα τῷ συνήϑει τρόττῳ τῆς διαίτης εὐωχούμενοι 
μᾶλλον ἥδωνται καὶ πρὸς μηδὲν ὡς ἀλλοτρίως ἔχοντες δυσχεραί- 
γωσιν. ὃ δὴ καὶ περὶ τούτους ἐγένετο “Ιωροϑέου διὰ τὴν τεερὶ 
τὸν βίον ἀχρίβειαν ἐπὶ τούτοις χαϑεστῶτος. συνέστρωσε δὲ τιάντα 
ÓL' αἰτοῦ τὰ πρὸς τὰς τοιαύτας ὑποδοχὰς xcl διμερὴ τὴν χλισίαν 

$ 90 — Aristeas p. 44. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 355. 

| οὕτω VE et ex corr. L— *zguooro P 2 εἶπεν ἔχειν tr. FLVWE 
4 δὲ AE zai (post £v om. F 5 yíveo9c. FLVE 2,0 τὰ om. ΕἾ 71 *coic] 

ἣσ 
τῆσ F 8 εἰπὼν om. Ρ 11 χαὶ om. F 12 αὐτοῖσ F 18 ἀντίγονοσ W 
14 ἐχέλευσεν αὐτῷ] αὐτοὺσ ἐχέλευσεν αὐτῶ AWE αὐτοῖσ αὐτῶ ἐχέλευσε FL 
αὐτῶ αὐτοὺσ ἐχέλευσε,γχοἃαή͵ αὐτοῖσ προσέταξε tr. V αὐτοῖς — 16 τῶν ξέν. om. 
P 16 δὲ ὁ ἐς. AW ξένων] ὧ P ἀποδοχῆ P ἐπιτεταγμένοσ Ἐ 11 ἐχέ- 
λευσεν FLV 18 πρὸς τὴν δίαιταν om. Lat δίαιταν) ἐστίαν P. ἑστίασιν 
coni 230 ὅσαι ὅσαισ P ὅσαι οὐ FV, Lat hunc locum liberius transtulit; uide 
Aristeam p.45 ἐπιμελούμενοσ F 21 ró]om.F, s. V πᾶν Ρ πάντα AW 
23 μάλϊλλον A ἥδονται P ἀλλοτρίως ἔχοντες] corrupti extraneis Lat 

ot £. 
ἔχοντες] ἔχον FV 25 συνέστρωσε) συνεστρσ, σ l.ras. V συνεστόρεσε LAW 
συνεπόρισε Cocceji 20 δι᾿ αὐτοῦ! διὰ τοῦ F τὰς] τὰ F λιμερὴ P 
διμερῆ τὴν] διμερῖτιν L χλισίαν) κλίσιν Ἐ 9voíav τὴῆσ κλισίασ P 
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€ , - ^ ^ ^ D 

ἐποίησεν οὑτωσὶ τιροστάξαντος τοῦ βασιλέως" τοὺς μὲν yao vuí- 
, 3 ' " * - U 1 ^ ^ *» : ^ 

σεις ἐχέλευσεν ἀνὰ χεῖρα χαταχλιϑῆναι, τοὺς δὲ Aourobg μετὰ τὴν 
3 - 268 ) ' - ^ » ᾿ - 

αὑτοῦ χλισίαν, οὐδὲν ἀπολιπὼν τῆς εἰς τοὺς ἄνδρας τιμῆς. ἐτχτεεὶ 
) er M , , , 

δ᾽ οὕτως χατεχλίϑησαν ἐχέλευσε τὸν Τωρόϑεον, οἷς ἔϑεσι χρώμενοι 
- , } ^ - » , ^ ^ , 

διατελοῦσιν τιάώντες οἱ «0 τῆς Ιουδαίας πιρὸς αὐτὸν ἀφιγμένοι 
^ - € P MA ^ ^ , * , " 

xara ταῦτα υτηρετεῖν. διὸ xai τοὺς ἱεροχήρυχας xci ϑύίτας xal 
, € LI - , - 

τοὺς ἄλλους, οἱ τὰς χατευχὰς ἐποιοῦντο, τταρῃτήσατο, τῶν δὲ πιαρα- 

γενομένων ἕνα Ἐλισαῖον ὄνομα ὄντα ἱερέα “ταρεχάλεσεν 0 βασιλεὺς 
, € Ὶ ^ " ^ 4 

σποιήσασϑαι χατευχάς. ὁ δὲ στὰς εἰς μέσον ηὔχετο τῷ βασιλεῖ τὰ 
᾽ ^ τὰ ) , € L - , , 

ἀγαϑὰ xci τοῖς ἀρχομένοις o; αὐτοῦ, tiva χρότος ἐξ ἁπάντων 
' - ^ d » A " ^ , μὴ ες iod » * ' 

uera χαρὰς xai βοῆς o9 xai παυσάμενοι πρὸς εὐωχίαν καὶ τὴν 

απεόλαυσιν τῶν παρεσχευασμένων ἐτράττησαν. διαλιτεὼν δ᾽ ὃ βασι- 
ow ) J € » t 2 - " ^ T » 

λεὺς ἐφ ὅσον ἔδοξεν ἀποχρῶντα χαιρὸν εἶναι φιλοσοφεῖν ἤρξατο 
^ - “ἢ 3 , , * ^ - 

χαὶ ἕχαστον αὑτῶν λόγους ἐπηρώτα φυσιχούς, xcl πρὸς τὴν τῶν 
, ) - M M - ^; 

ζητουμένων ϑεωρίαν ἀχριβῶς ἐχείνων τιερὶ τεαντὸς οὑτινοσοῦν λέγειν 
) -- , , 34 , ; 

αὑτοῖς τεροβληϑείη διασαφούντων, ἡδόμενος τούτοις ἐφ᾽ ἡμέρας 
δώδεχα τὸ συμιτόσιον ἐποιήσατο, ὡς τῷ βουλομένῳ τὰ χατὰ μέρος 
γνῶναι τῶν ἐν τῷ συμτιοσίῳ ζητηϑέντων εἶναι μαϑεῖν ἀναγγνόντι 

ν 3 , , Is] , ^ - 

τὸ “ρισταίου βιβλίον, ὃ συνέγραψεν διὰ ταῦτα. 
, ) 2 ' 2 , - 457 3^5 ^ ^ 

13. Θαυμάζοντος ὃ αὐτοὺς ov μόνον τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ χαὶ 
ενεδήμου τοῦ φιλοσόφου προνοίᾳ διοιχεῖσϑαι ττάντα φήσαντος 

^ ^ ϑιλ 9, ' - , , , - 

χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εἰχὺς xal τοῦ λόγου δύναμιν καὶ κάλλος εὑρῆσϑαι, 
a , - - 2 - ^ 

σπταύονται uiv περὶ τούτων ἐτειζητοῦντες. γεγενῆσϑαι δ᾽ αὐτῷ τὰ 
, - Uu - [3 ' » , , 3 - 

μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν ὃ βασιλεὺς ἔλεγεν ἤδη τταρόντων αὑτῶν" ὠφε- 
- 3 3 » , - EN ^ , , 

λῆσϑαι yàp παρ αὑτῶν μεμαϑηχότα, ττῶς δεῖ βασιλεύειν" χελεύει 

$ 98 — Aristeas p. 415; ὃ 101 — Aristeas p. 48; ὃ 102 — Aristeas p. 65. 

PFLAVWE Lat 

1 ovtoc FV οὕτω LAW 2 dv& χεῖρα] ad dexteram suam Lat κχλι- 
ϑῆναι W 3 ἀπὸλειπῶν P 4 οὕτω L'AVW — 5 διατελοῦσιν] οἱ ἀποτελοῖ- 

σιν W 0 διὸ] FLAVW cum Aristea, om. P /unc itaque Lat καὶ (post διὸ) 
om. ΕἾ — ' παρητήσαντο FV 8 ᾿Βλισαῖον] ἑλιοσαῖον (o ante c dubium) F 

ἑλισσαῖον A ἐλισσαῖον LVW Ἐλεάζαρον Aristeas — 9 εὔχετο FL — 12 παρα- 
σχευασμένων W — *ü&&Asznóov P δὲ FLAVWE 14 ἑχάστων E — *avróv 
P 15 Ἐἐχείνων] δὲ (δ᾽ V) ἐχείνων FV οὕτινοσ οὖν FLA λέγειν] ὃ 
λέγειν V 16 τούτοις] τοιοῦτον FVE et fort. Lat 17* 6 *ró om. 
FV ὡς] oó V 18 ζητηϑέντων] quae — praeparata sunt Lat εἶναι om. 
LW ἀναγνῶντι PF 19 διὰ ταῦτα] καὶ εἰσ μνήμην διὰ ταῦτα κατέλειπεν 
P et agnoscet post διὰ ταῦτα add. Lat — 20 δὲ E etex corr. A — haec de 
Menedemo obscurius dicta, cf. Aristeam 22 τοῦτο ex corr. A ταῦτ᾽ L 

τοῦ om. FLV χαὶ om. F εὑρέσϑαι, i i.ras. A 28 ἔτι ζητοῦντεσ PAE 
δὲ E et ex corr. A 
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τε αὐτοῖς ἀνὰ τρία δοϑῆναι τάλαντα xai τοὺς ἀττοχαταστήσοντας 
ἐπὶ τὴν κατάλυσιν. διελϑουσῶν δὲ τριῶν ἡμερῶν παραλαβὼν av- 
τοὺς ὃ Φημήτριος καὶ διελϑὼν τὸ ἑπταστάδιον χῶμα τῆς ϑαλάσσης 
πρὸς τὴν νῆσον xai διαβὰς πρὸς τὴν γέφυραν, προελθὼν ἐπὶ τὰ 
βόρεια μέρη συνέδριον ἐποιήσατο ἐν τῷ παρὰ τὴν ἠόνα χατεσχευ- 5 
ασμένῳ οἴχῳ πτιρὸς διάσχειψιν πραγμάτων ἠρεμίας καλῶς ἔχοντι. 
ἀγαγὼν οὖν αὐτοὺς ἐχεῖ πιαρεχάλει πάντων, ὧν ἂν δεηϑεῖεν εἰς τὴν 
ἑρμηνείαν τοῦ νόμου, τταρόντων ἀχωλύτως ἐπιτελεῖν τὸ ἔργον. oí 
δ᾽ ὡς ἔνι μάλιστα φιλοτίμως καὶ φιλοπόνως ἀχριβῆ τὴν ἑρμηνείαν 
σεοιούμεγοι μέχρε μὲν ὥρας ἐνάτης πρὸς τούτῳ διετέλουν ὄντες, 
ἔπειτ᾽ ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ἀττηλλάττοντο ϑεραπείαν ἀφϑόνως 
αὐτοῖς τῶν σπιρὸς τὴν δίαιταν χορηγουμένων xal προσέτι τοῦ Ζίω- 
ροϑέου ττολλὰ xol τῶν “ταρασχευαζομένων τῷ βασιλεῖ, προσέταξε 
γάρ, αὐτοῖς παρέχοντος. ττρωὶ δὲ πρὸς τὴν αὐλὴν τεαραγινόμενοι 
xci τὸν Πτολεμαῖον ἀστταζόμενοι :τάλιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν azucar 
vó;t0Y χαὶ τῇ ϑαλάσσῃ τὰς χεῖρας ἀτπτονιπτόμενοι xal χαϑαίροντες 
αὑτοὺς οὕτως él τὴν τῶν νόμων ἑρμηνείαν ἐτρέποντο. 

Mevayoaqévvog δὲ τοῦ νόμου xai τοῦ χατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἔργου 
τέλος ἐν ἡμέραις ἑβδομήχοντα xoi δυσὶν λαβόντος, συναγαγὼν ὃ 
Φημήτριος τοὺς Ἰουδαίους ἅπαντας εἰς τὸν τόπον, ἔνϑα καὶ μετε- 
βλήϑησαν οἱ νόμοι, τεαρόντων xal τῶν ἑρμηνέων ἀνέγνω τούτους. 
τὸ δὲ πλῆϑος ἀπεδέξατο uiv χαὶ τοὺς διασαφήσαντας τερεσβυτέρους 

τὸν νόμον, ἐπήνεσεν δὲ xal τὸν Δημήτριον τῆς ἐπινοίας ὡς μεγά- 
λων ἀγαϑῶν αὐτοῖς εὑρετὴν γεγενημένον, τταρεχάλεσάν ve δοῦναι 
xal τοῖς ἡγουμένοις αὐτῶν ἀναγνῶναι τὸν νόμον, ἠξίωσάν τε [xav- 

8 103 — Aristeas p. 66. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 358. 
1 τε] Ó0£E ἀποχαταστήσαντασ P 38 χῶμα] χωρίον LAW 4 διαβὰς -- 

γέφυραν] transiens ponte Lat προσελϑὼν PA! 5 βόρια P Ἔσυνε- 
ὄρειον P ἠϊόνα (ὁ i.ras. m. 2 L) PLAVWE ἠϊῶνα F Ἐχατασχευασμένω 
W 8. τῶν νύμων V Ἐπαρόντωσ Ρ Ἑαχολύτωσ PL! 9 Zw] ἐνῆν 
E φιλοτίμως) καὶ φιλοτίμωσ E Ἐτὴν ἑρμηνείαν ἀκριβὴ tr. FLV 
10 ἐννάτησ FVE πρὸὺσ τοῦτο FLAVE 11 ἔπειτα E Ἐκπηλλάσσοντο 
FLV 14 Ἐπαραγενόμενοι PL 15 Ἐχαὶ — Οἀσπαζόμενοι om. W 
16 Ἐἀπονηπτόμενοι P — 11 αὐτοὺσ PFLVWE 19 ἔτέλουσ W. *o' V 
δυσὶν] δυεῖν E 21 Ἐχαὶ om. LW 23 ἐπήνεσαν FLVE 2424 εὑρετὴν] 
εὐεργέτην PFL inuentor Lat παρεχάλεσαν)] rogauit Lat τε om, AW 
δοῦναι] δ᾽ ovv AW apud Aristeam Demetrium iubent legem transcriptam 
sibi tradere 25 ἀξιώσαντες — 91, 3 αὐτά] et. petierunt. omnes. sacerdotes 
interpretes seniores et. praepositi gentis, ut. bene. interpraetata permaneret 
immobilis Lat ἠξίωσάν vt] ἀξιώσαντεσ PLAW πάντες] suspectum 
στάντες Aristeas 
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τες] ὃ T€ ἱερεὺς χαὶ τῶν ἑρμηνέων oí πρεσβύτεροι καὶ τοῦ τεολι- 
τεύματος οἱ προεστηχότες, ἐχεεὶ χαλῶς τὰ τῆς ἑρμηνείας qt, Nets 

xcà διαμεῖναι ταῦϑ᾽, ὡς ἔχοι, χαὶ μὴ μετακιγεῖν αὐτά. ἁπάντων 
δ᾽ ἐπαινεσάντων τὴν γνώμην ἐκέλευσαν, εἴ τις ἢ τιερισσόν τι τεροσ- 
γεγραμμένον ógQ τῷ νόμῳ ἢ λεῖχιον, τιάλιν ἐπεισχοτεοῦντα τοῦτο 

χαὶ τιοιοῦντα φανερὸν διορϑοῦν, σωφρόνως τοῦτο πράττοντες, ἵνα 
τὸ κριϑὲν ἅτιαξ i ἔχειν καλῶς εἰς ἀεὶ διαμένῃ. 

14. Ἐχάρη μὲν οὖν ὃ βασιλεὺς xal ἐπὶ τούτῳ τὴν αὐτοῦ τεροαί- 

ρεσιν εἴς τι χρήσιμον ὁρῶν τετελειωμένην, μάλιστα [ὡς} δὲ τῶν 

γόμων ἀναγνωσθέντων αὐτῷ xal τὴν διάνοιαν xai τὴν σοφίαν ἐξε- 
γελάγη τοῦ νομοϑέτου xal τιρὸς τὸν “]ημήτριον ἤρξατο ποιεῖσϑαι 
λόγους, πῶς οὕτως ϑαυμαστῆς οὔσης τῆς νομοϑεσίας οὐδεὶς οὔτε 

τῶν ἱστοριχῶν αὐτῆς οὔτε τῶν ποιητῶν ἐττεμνήσϑη. ὃ δὲ “1ημή- 
τρίος μηδένα τολμῆσαι τῆς τῶν νόμων τούτων ἀναγραφῆς ἅψασϑαι 
διὰ τὸ ϑείαν αὐτὴν εἶναι xal σεμνὴν ἔφασχεν, χαὶ ὅτι βλαβεῖεν 
ἤδη τινὲς τούτοις ἐγχειρήσαντες bz τοῦ ϑεοῦ, δηλῶν ὡς Θεότεομ- 
χεός τε βουληϑεὶς ἱστορῆσαί τι περὶ τούτων ἐταράχϑη τὴν διάνοιαν 
γελείοσιν ἢ τριάχοντα ἡμέραις xal “ταρὰ τὰς ἀνέσεις ἐξιλάσχετο 
τὸν ϑεόν, ἐντεῦϑεν αὐτῷ γενέσϑαι τὴν τταραφροσύνην ὑπονοῶν" 
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὄναρ εἶδεν, ὅτι τοῦτ᾽ αὐτῷ συμβαίη περιεργαζο- 
μένῳ và ϑεῖα καὶ ταῦτ᾽ ἐχφέρειν εἰς χοινοὺς ἀνϑρώτσιους ϑελήσαντι" 
xal ἀποσχόμενος χατέστη τὴν διάνοιαν. ἐδήλου δὲ xoi “τερὶ Θεο- 
δέχτου τοῦ τῶν τραγῳδιῶν :τοιητοῦ ἀναφέρεσθαι, ὅτι βουληϑεὶς 
ἔν τινὶ δράματι τῶν ἐν τῇ ἱερᾷ βύβλῳ γεγραμμένων μνησϑῆγαι 
τὰς ὄψεις γλαυχωϑείη xal συνιδὼν τὴν αἰτίαν ἀταλλαγείη τοῦ 

πάϑους ἐξευμενισάμενος τὸν ϑεόν. 

8 108 — Aristeas p. 67. 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 355 Syncellus I p. 51$. 

2 ἀπήρτιστο (o ex ὦ corr. m. 2 L) LAW ὃ ἔχει FV | 407] δὲ FLV 

ücmUrgy AW ἐκέλευσεν LA ἐκέλευσαν F ἢ om. AW τι om. FLV 
5 τῶν νόμων FLV 6 φανερὸν, ὃν i. ras. V "7 διαμείνη V 8 'Eyáoy 
— 10 αὐτῷ] gauisus ergo rec et uidens uoluntatem suam ad ulilem rem esse 
perfectam et delectatus relectis legibus Lat χαὶ ἐπὶ τούτῳ om. E 9 τῇ 
τὸ FV μάλιστα ὡς δὲ] ἥσϑη δὲ μάλιστα FLV μάλιστα δὲ E fort. recte 
10 χαὲὶ (post αὐτῷ) om. E Ἐξξεπλάγει P 12 Ἐπῶς] oc PW οὕτω 
E οἴ οχ cor L 13 Ἑαυτοῖσ V ποιητικῶν E 10 ἐπιχειρήσαντεσ FLAVE 
ϑεόπεμπτος Zon 17 ἔτε om. Dindorf τε om. AWE — 20 τοῦτο AWE 
21 ταῦϑ᾽ (sic) P ταῦτα AWE τοῦτ᾽ V Ἐ εἰς] ἐπὶ FLV 22 *zcoi om. V 
Ἐ χατέστη] χατὰ  "Θεοδέχτου!] PFLVE Lat Syncellus ϑεαιτήτου, i. marg. yo 
ϑεοδέχτου ἃ ϑεατήτου W 23 Ἐτραγιωδίων P 24 τῇ om. E βίβλω 
FLVE et ex corr. PW 25 Ἐσυνειδὼν P 
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QUE - - 

15. Παραλαβὼν Ó ὃ βασιλεὺς ταῦτα παρὰ τοῦ “ημητρίου, 
M , ΄ ) - ἡ b. - 

χαϑὼς προείρηται, πιροσχυνήσας αὐτοῖς ἐχέλευσε ττολλὴν ττοιεῖσϑαι 
τῶν βιβλίων τὴν ἐπιμέλειαν, ἵνα διαμείνῃ ταῦτα χαϑαρῶς, τούς 
τε ἑἕρμηνεύσαντας πιαρεχάλεσεν συνεχῶς πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς Ἰου- 

, . - 2 τω ^ x 

δαέας παραγίγνεσθαι" τοῦτο γὰρ αὐτοῖς χαὶ πρὸς τιμὴν τὴν σπταρ᾽ 
3 - ^ M ' 2) ^ - , 3 , - 

αὑτοῦ x«i πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν δώρων ὠφελείας λυσιτελήσειν" viv 
2 / 2 ΄ , μὲν γὰρ εἶναι δίκαιον αὐτοὺς ἐχττέμττειν ἔλεγεν, ἑχουσίως δὲ τερὸς 

αὐτὸν ἐλθόντας τεύξεσθαι ττάντων, ὧν ἥ ve αὐτῶν ἔστιν σοφία 
δικαία τυχεῖν χαὶ ἡ ἐχείνου μεγαλοφροσύνη παρασχεῖν ἱχανή. τότε 

3. , »J , A S pp - 

μὲν ovr ἐξέττεμιψεν αὐτοὺς δοὺς ἑχάστῳ στολὰς ἀρίστας τρεῖς zal 

χρυσοῦ τάλαντα δύο xol χυλίκιον ταλάντου χαὶ τὴν τοῦ συμττοσίου 
στρωμνήν. καὶ ταῦτα μὲν ἐχείνοις ἔχειν ἐδωρήσατο. τῷ δ᾽ ἀρχιερεῖ 
Ἔλ jud δι γ - » χλίν 3 ΕΣ “γιοῦ δέ ^ ^ 

εαζάρῳ OL αὐτῶν ἔπεμιψεν κλίνας ἀργυρόστιοδας δέχα χαὶ τὴν 
2 , z) - ^ , ^o | , 

ἀχόλουθϑον αὑτῶν &yiOXevrv xol χυλίχιον ταλάντων τριάχοντα, τερὸς 

τούτοις δὲ xal στολὰς δέχα xal πορφύραν xal στέφανον διατερετῆ 
, 3 , M » , , 

xai βυσσίνης ὀϑόνης ἱστοὺς éxavóv, ἔτι ye μὴν φιάλας xai τρύβλια 
' ΑΞ - - ' 2 , , , 

xal σπονδεῖα xol χρατῆρας χρυσοῦς πρὸς ἀνάϑεσιν δύο. τταρεχά- 
4 τ 2 X ES - e E E] E 
λεσεν δ᾽ αὐτὸν xai διὰ τῶν ἐπιστολῶν, ὅττως εἰ τῶν ἀνδρῶν τού- 
των ϑελήσειάν τ )g αὐτὸν ἐλϑεῖν ἐπιιτρέψῃ ὶὲ σιολλοῦ ων ϑελήσειάαν τινὲς τιρὸς αὐτὸν iv ἐπειιτρέψῃ, ττερὶ zt0ÀÀ00 
σπιοιούμεγος τὴν μετὰ τῶν £v παιδείᾳ τυγχανόντων συνουσίαν xal 
τὸν σπυλοῦτον εἰς τοὺς τοιούτους ἡδέως ἔχων χατατίϑεσϑαι. χαὶ 

^ ^ ΠῚ , ^ ^ 3 N , - ' 

τὰ μὲν elc δοξαν xal τιμὴν Ιουδαίοις τοιαῦτα zaoc Πτολεμαίου 
τοῦ Φιλαδέλφου συνέβη γενέσϑαι. 

, ^ - ^ - LN - vj , - 

III. 1. "Ervyov δὲ καὶ τῆς παρὰ τῶν βασιλέων τῆς «σίας τιμῆς, 
ἐπειδὴ συνεστράτευσαν αὐτοῖς" xal γὰρ Ξέλευχος ὃ Νικάτωρ. ἐν αἷς 
ἔχτισεν πόλεσιν ἐν τῇ oig xal τῇ κάτω Συρίᾳ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ 
gud ᾿Αντιοχείᾳ “πτολιτείας αὐτοὺς ἠξίωσεν xal τοῖς ἐνοι- 

8 114 — Aristeas p. 69; αὶ 119 et. bell. Iud. VII δὲ a3, A1 

PFLAVWE Lat 
1 δὲ FLAVWE Ἐγαῦτα 0 βασιλεὺσ tr. FV Ἐπαρὰ — 3 ταῦτα om. 

PLat 2 χαϑὼσ εἴρηται L 83. βίβλων AWE διαμείνῃ] μείνη Α μένει W 
4 παρεχάλεσαν W παρακαλέσε E 5 παραγίνεσθαι FLAVWE 6 δωρεῶν 

FLV λυσιτελέσει P — 8 τεύξασϑαι FL. αὐτὸν W 10 Ἐδοὺς] δὸσ F 
11 *9'V 12 ἔχειν om. V ób AWE  13*,/.V — 14*ovtó» F *A'V 
15 *, V Ἐχαὶ πορφύραν] πορφυρὰσ FV 16 "βησσίνησ Ἐ βυσσίνην L! 
τρυβλία PV τριβλεῖα F τριβλία E ι1 Ἑσπονδία ((i. ras. A) FA σπόνδια 
Pues y 18 δὲ E 20 παιδία P παιδείαισ E —— *ovvovoc 1, 21 *cóy] 
τοῦτον 1, *r1ovc om. FV fort. recte *roiovrovc] τοιούτουσ ἄνδρασ P. 
22 Ἰουδαίοις! om. L τῶν ἰουδαίων V 21 i. marg. γ΄ LV 111] Lat 25 γὰρ) 

γὰρ καὶ E Μδικάτωρ! E et cod. NO νιχάνωρ codd.' Lat 26 *zcro Συρίᾳ 
DJ cm "T jJ 

χατὰ τὴν ovolav P 27 Ἐπολίτασ FPFL 
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κισϑεῖσιν ἰσοτίμους ἀπέφηνεν Moxtóotv χαὶ “Ἕλλησιν, ὡς τὴν τεολι- 
τείαν ταύτην ἔτι xal viv διαμένειν" τεχμήριον δὲ τοῦτο" τοὺς [ov- 

δαίους μὴ βουλομένους ἀλλοφύλῳ ἐλαίῳ χρῆσϑαι λαμβάνειν ὡρισ- 
μένον τι ταρὰ τῶν γυμνασιάρχων εἰς ἐλαίου τιμὴν ἀργύριον ἐχέλευσεν. 
ὃ τοῦ δήμου τῶν ᾿Αντιοχέων ἐν τῷ νῦν πολέμῳ λῦσαι προαιρουμέ- 
vov Movxtavóc ἡγεμὼν ὧν τότε τῆς Συρίας ἐτήρησεν, χαὶ μετὰ 
ταῦτα χρατήσαντος Οὐεσπασιανοῦ καὶ Τίτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τῆς 
οἰχουμένης δεηϑέντες οἱ ᾿4λεξανδρεῖς χαὶ ᾿Αντιοχεῖς, ἵνα và δίχαια 

τὰ τῆς πολιτείας μηχέτι μένῃ τοῖς ᾿Ιουδαίοις, οὐχ ἐπέτυχον. ἐξ οὗ 

τις ἂν κατανοήσειεν τὴν Ῥωμαίων ἐγειείχειαν χαὶ μεγαλοφροσύνην, 
μάλιστα δὲ τὴν Οὐεσ:τασιανοῦ xci Τίτου, ὅτι χαίτοι τεολλὰ τεονή- 
σαντὲς ἐν τῷ πρὸς ᾿Ιουδαίους “τολέμῳ " γειχρῶς πρὸς αὐτοὺς 
ἔχοντες, ὅτι μὴ τεαρέδοσαν αὐτοῖς τὰ ὕπλα μέχρις δ᾽ ἐσχάτου σιολε- 
μοῦντες ὑτιέμειναν, οὐδενὸς αὐτοὺς τῶν ὑπαρχόντων χατὰ τὴν 
προειρημένην. πολιτείαν ἀφείλοντο" ἅμα γὰρ καὶ τῆς σρότερον 
οργῆς καὶ τῆς τῶν «“λεξανδρέων xal “αντιοχέων δήμων μεγίστων 
παραχλήσεως ἐχράτησαν, ὥστε μηδὲν μήϑ᾽ ὑπὸ τῆς τιρὸς τούτους 
χάριτος μήϑ᾽ ὑττὸ τῆς πρὸς τοὺς :τολεμηϑέντας μισοπονηρίας ἐν- 

δοῦναι τιρὸς τὸ λῦσαί τι τῶν ἀρχαίων τοῖς Ἰουδαίοις φιλανϑρώττεων, 

ἀλλὰ τοὺς ἀνταραμένους αὐτοῖς ὅτελα χαὶ χωρήσαντας διὰ μάχης 

δεδωχέναι τιμωρίαν φήσαντες τοὺς οὐδὲν ἐξαμαρτόντας οὐχ ἐδι- 

χαίουν ἀποστερεῖν τῶν ὑτιαρχόντων. 
2. Ὅμοιον δέ τι τούτῳ xci Πϊᾶρχον ᾿ΑΙγρίτετταν φρονήσαντα 

χερὶ τῶν Ἰουδαίων οἴδαμεν τῶν γὰρ Ἰώνων χινηϑέντων ἐπ᾽ αὐ- 
τοὺς xal δεομένων τοῦ Ἵγρίπττου, ἵνα τῆς πολιτείας, ἣν αὐτοῖς 
ἔδωχεν ᾿Αντίοχος ὃ Σελεύχου υἱωνὸς ὃ τεαρὰ τοῖς “Ἕλλησιν Θεὸς 

PFLAVWE Lat 

1 Ἐἀπέφηνεν)] ἀπέδειξε V —2 τοῦτο] τούτου τὸ AWE τὸ FLV — 3 Ἐαλλο- 
qvAo] alienigenarum Lat Ἐρήσασϑαι FV 4 γυμνασιαρχῶν PFAVWE 
τιμὴν] τίμησιν AWE ἀργυρίου  ἐχέλευσεν om. FLVELat — 7 "οὐασπα- 
σιανοῦ P οὐεσπεσιανοῦ ΕἸ, τοῦ om. PAW 9. "τὰ om. ΕἾ oi] ὧν ed. pr. 
10 ἐπιείχιαν Ρ 11 οὐεσπεσιανοῦ FLA 18 παρέδωσαν P τὰ ὅπλα αὐτοῖς 
ἐσ. μέχρι FLVW δὲ οχΧ corr. A. 15 ἀφείλαντο PFA!VW ἅμα γὰρ) 
ἀλλὰ FLAVW sed simul Lat πρότερον om. FV 16 μεγίστων] μεγίστων 
ὄντων cod. NC 11 μήτε AW 18 μήτε FLAW — τῆσ ex corr. V 19 φιλάν- 
ϑρωπον 21 τιμωρία V εἰσ τιμωρίαν E φήσαντοσ Ε οὐδὲν) οὐϑὲν AW 
δ᾽ οὐδὲν ΝῈ ᾿ἐξαμαρτόντασ, ὁ i.ras. F ἐξαμαρτάνοντασ PLA οὐχ ἐδικαίουν] 
οὐ δίχαιον FLVE οὐχ εἶναι δίχαιον AW non esse iustum Lat 28 τούτωι, i1. 

ras, À τούτων PVWE τούτοις coni *uazgov W 24 *zsurnóérvrov P 
25 δεομένου E Ἐἀαγρίππα LA'W 26 σελεύχϊοσ E — *vioc W 
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, , , 2 , 3 E 5 i E 

196 λεγόμενος, μόνοι μετέλθωσιν, ἀξιούντων δ᾽ «εἰ συγγενεῖς εἰσιν αὐτοῖς 
- ΄ 3 - , 

"Iovóaiot, σέβεσϑαι τοὺς αὐτῶν Stoíc, xal δίκης περὶ τούτων συ- 
΄ 3 E - 3 - - 

στάσης ἐνίκησαν οἱ Ἰουδαῖοι τοῖς αὐτῶν ἔϑεσι χρῆσϑαι συνηγορή- 
z - , ΄ - ς 3 , 3 

σαντος αὐτοῖς Νιχολάου τοῦ “Ιαμασχηνοῦ" 0. γὰρ 4yoímmaeg ase- 
, 2 - ΄ em 3 

127 φήνατο μηδὲν αὐτῷ καινίζειν ἐξεῖναι. τὸ δ᾽ ἀχριβὲς εἴ τις βούλεται ὅ 
ἐξ 2 - , M 

χαταμαϑεῖν, ἀναγνώτω τοῦ Νιχολάου τὴν ἑχατοστὴν καὶ εἰχοστὴν 
χαὶ τρίτην καὶ τετάρτην. τεερὶ μὲν ovv τῶν (x ᾿4γρίππου χριϑέν- 

,-- 3 ^ , , 

των ovx ἔστιν ἴσως JSavudLew ov γὰρ ἐπολέμει τότε "Pouatotg 
τ ον » P 2 - 9 » * , H 

128 τὸ ἡμέτερον ἔϑνος᾽ Οὐεσπασιανοῦ ὃ ἂν τις xal Τίτου τὴν utya- 
λοφροσύνην εἰχότως ἐχπιλαγείη μετὰ πολέμους xal τηλικούτους ἀγῶ- 
γος οὖς ἔσχον zgóc ἡμᾶς μετριοτεαϑησάντων. ἐπανάξω δὲ τὸν 

΄ - 29 , 

λόγον ὅϑεν ἐπὶ ταῦτ᾽ ἐξέβην. 
2 H 3E , 5 , 

129 3. Τοὺς yàg Ἰουδαίους ἐπ᾿ ΑἸντιόχου τοῦ μεγάλου βασιλεύον- 
- "n 2 ΄ ^ - - - 2 

voc τῆς ᾿Ασίας ἔτυχεν αὑτούς τε πολλὰ ταλαιτεωρῆσαι τῆς γῆς av- 
130 τῶν χαχουμένης xai τοὺς τὴν χοίλην Συρίαν νεμομένους. πόολε- Y 

ΞΕ ^ 3 - ^ ' , ^ ΡΞ 

μοῦντος γὰρ αὐτοῦ πρὸς τὸν Φιλοϊτάτορα Πτολεμαῖον xal πρὸς 
^ € 3 - ^ EO 23 , Nous - ^» 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ Πτολεμαῖον ἐπειχληϑέντα δὲ Ἐπιφανῆ, καχοταϑεῖν 
, 2 - M - , 2 € 3 

συνέβαινεν αὐτοῖς καὶ νιχῶντος xal σπιταίοντος ταὐτὰ τεάσχειν, ὥστ 
2 , , , - 

οὐδὲν ἀπέλειττον χειμαζομένης νεὼς xol πονουμένης ὑπὸ τοῦ χλύ- 
? - ) 5 Ξ γ lI 

δωνος ἑχατέρωϑεν μεταξὺ τῆς εὐπραγίας τῆς ΑΑντιόχου xal τῆς 
131 ἐπὶ ϑάτερον αὐτοῦ τροπῆς τῶν πραγμάτων xe(uevot.. νιχήσας μέντοι 

A ἣν 2 5 ^ , 
τὸν Πτολεμαῖον ὃ ᾿Αντίοχος τὴν Ἰουδαίαν προσάγεται. τελευτή- 

^ - , € ἐφ 2 - LE 2r4 , 

σαντος δὲ τοῦ Φιλοπάτορος ὃ παῖς αὐτοῦ μεγάλην ἐξέπεμψε Óv- 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 359 Syncellus p. 537. 

1 μετέλϑωσι»ν] μετέχωσιν E possiderent Lat δ᾽ om. P δὲ go 
cvy|ysvsio (litt. à εἰ cvy i. ras. minore A) AE. 2 αὐτῶν] ἰδίουσ αὐτῶν FLV 
ἐουδαίουσ αὐτῶν E proprios eorum Lat *z«l om. Lat fort. recte 3 *oi 
om. PFLV *evror] αὐτοῖσ FLV 9 *«vro] eis Lat 6 τοῦ NuxoAcov] 
τῶν (ex τῶ corr. L τοῦ W) νιχολάου (ov ex ov corr. L) ἱστοριῶν FLAVW Lat 

ἑχατοστὴν — " τρίτην] ozy V 7 οὖν om. L ἀγρίππα L 8 τότε S. 
F 9 οὐεσπεσιανοῦ FL 10 πόλεμον FLV tot bella Lat 11 Ἐδὲ] δὴ FL 
otv AW 12 Ἐδϑεν] ὅϑεν γοῦν FLV ταῦϑ᾽ P et ut uid. A! ταῦτ᾽, τ᾽ 1. ras. 
A ταῦτα ΒΞ 13 Ἐβασιλεύοντοσ, o ex corr. m. 2, roc suppl. m. 2L 14 ἔτυχε 
FVE αὐτούς τε om. FVELat 15 νεμωμένουσ P 16 Φιλοπάτοροεϊ ex 
cod. NC Hudson εὐπάτορα codd. ELat; uide u. 23. Ἐπτολαιμαῖον W "καὶ 
— 17 Πτολεμαῖον om. W — 11 ἐπικληϑέντα] χληϑέντα Ἐ τὸν χληϑέντα V τὸν 
ἐπικληϑέντα Ἐ δὲ om. PVE ἐπιφανῆ, πι i.ras. A 18 ταῦτα FLAVWE 
fort. recte ὥστε LAW [19 ἀπέλιπον AW et ex corr. L νηὼσ P 
χαὶ πονουμένης)] χαταπονουμένης Naber ἑχατέρωϑεν ὑπὸ τοῦ κλύδωνοσ tr. 
FLAVW 20 ἑκατώρωϑεν P 21 τροπῆς] προτῆσ L κείμενοι κινούμενοι 
P 22*ó om.W 25 ἘΦιλοπάτοροςϊ filopatore etiam Lat 
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γαμιν x«l στρατηγὸν Σχόεαν ἐπεὶ τοὺς ἐν τῇ χοίλῃ Xv ρίᾳ, ὃς πολλὰς 

τε αὐτῶν πόλεις ἔλαβεν καὶ τὸ ἡμέτερον ἔϑνος zoAtuovuevov γὰρ 
3 - 3 , JU ] L vA E] ; : - 

αὑτῷ προσέϑετο. uer οὐ zt0ÀD δὲ τὸν Σχότεαν ᾿Αντίοχος νιχᾷ 
} - ^ e ἐφ - 23 ν ἡ “.4}. - 

συμβαλὼν αὐτῷ πρὸς ταῖς σπτηγαῖς τοῦ Ιορδάνου wal πολλὴν αὐτοῦ 
- - , e 23 - , , ^ 

τῆς στρατιᾶς διέφϑειρεν. voregov δ᾽ LMrvrióyov χειρωσαμένου τὰς 
- , € € , , ^ ^ v , 

ἐν τῇ χοίλῃ Συρίᾳ πόλεις, ἃς ὁ Σχότιας χατεσχήχει, καὶ τὴν Σαμά- 
ἔχ , Ἢ 3 - € e.» Tt ^ - 4 AA 

Qttav, ἑχουσίως αὑτῷ τιροσέϑεντο οἱ Ἰουδαῖοι xal τῇ πόλει δεξά- 
- 2 - - αν M - 424 , 

μενοι zt&OcY αὑτοῦ τῇ τὲ στρατιᾷ xal τοῖς ἐλέφασιν ἀφϑονίαν σαρ- 
ἔσχον xal τοὺς ὑτιὸ Σχότια χαταλειφϑέντας ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν Ἱερο- 
σολύμων φρουροὺς πολιορκοῦντι προϑύμως συνεμάχησαν. ὅ οὖν 
᾿Αντίοχος δίχαιον ἡγησάμενος τὴν τῶν Ιουδαίων χερὸς αὐτὸν σπτου- 

δὴν xci φιλοτιμίαν ἀμείψασθαι γράφει τοῖς τε “στρατηγοῖς αὐτοῦ 
χαὶ τοῖς φίλοις μαρτυρῶν τοῖς Ἰουδαίοις ὑπὲρ ὧν εὖ πιάϑοι πιρὸς 
αὐτῶν xci τὰς δωρεὰς Gc ὑττὲρ τούτων διέγνω τεαρασχεῖν αὐτοῖς 
3 , ] ^ ) ^5 * x: εὖ 

ἐμφανίζων. παραϑήσομαι δὲ τὰς ἐπιστολὰς τὰς τοῖς στρατηγοῖς 
3 - V ^ , € d , - 

σγδρὶ αὑτῶν γραφείσας τιροδιελϑών, ὡς μαρτυρεῖ τούτοις ἡμῶν 
)5 , , c : ^1 H ' - , 

τοῖς λόγοις Πολύβιος ὁ ἸΠεγαλοπολίτης ἐν γὰρ τῇ ἐξχαιδεχάτῃ 
- - 3 - € M - ^ 

τιν ἱστοριῶν αὐτοῦ φησιν οὕτως" ,0 δὲ τοῦ Πτολεμαίου στρατη- 
* » , , - 

γὸς Σχόσας ὁρμήσας εἰς τοὺς ἄνω τόπους χατεστρέψατο ἐν τῷ 
, , - 3 - , - 

χειμῶνι τὸ Ἰουδαίων ἔϑνος.“ λέγει δὲ ἐν τῇ αὐτῇ βίβλῳ, ὡς τοῦ 
, , "d , ^ , ^ , 

Σκχόττα νιχηϑέντος ὑπ᾽ ᾿ΑἸντιόχου τὴν uiv Βατανέαν xal Σαμάρειαν 
» , E 2 ἢ 3 32, 

χαὶ 4Bia καὶ Γάδαρα παρέλαβεν «Αντίοχος, uev ολίγον δὲ zrooc- 
, 2 - - 3 , ' ^ 

ἐχώρησαν αὐτῷ xci τῶν Ιουδαίων ot περὶ τὸ ἱερὸν τὸ τεροσαγο- 
, - c Cz ΄ὔ , ' 

gevóuevov Ἱεροσόλυμα κατοιχοῦντες, ὑττὲρ ov xal τελείω λέγειν &yov- 
τὲς xal μάλιστα περὶ τῆς γενομένης τιερὶ τὸ ἱερὸν ἐπιφανείας, εἰς 

^ , M , € ^ 

ἕτερον χαιρὸν ὑπερϑησόμεϑα τὴν διηγησιν. χαὶ Πολύβιος uiv 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 360 Syncellus p. 537. 
1 σχοπᾶν P cxonx&v F eundem accentum infra retinentes ἐπὶ τοὺς om. 

LAW ὃς om. Lat —*zoààdc tt, στ. ras. A. 2 *z«l — 3 προσέϑετο] 
ex quo nostra gens expugnata adiecta ei est Lat — *y&o] παρ᾿ PAW — 3 αὐτῷ 
om. L *oxoxóv W  4*avtg] αὐτοῦ F 5 ὁὲ L?E ὁ *zoí27 om. Lat 
" οἵ οἵα. FLAVE 8 πάση LAWE τῇ τε στρατιᾷ] τήν τε (τε om. V) στρατιὰν 

FV et ut uid. Lat στρατιὰ L τῇ στρατιᾷ ΕΒ 13 μαρτυρῶν τὲ τοῖσ FVE ὧν] 
ὧν τὲ E εὐ πρὸσ αὐτῶν (αὐτὸν A) πάϑοι (τ. FLAW πρὸσ αὐτῶν εὖ πάϑοι E 

10 προδιελϑών)] περιελϑὼν P 1 ἑχκαιδεκάτη AW ic V XII Lat 
19 σχοπᾶσ PF 240 τὸ] τὸ (τῶ ΕἾ τῶν FLAVW δ᾽ FLV 21 ὑπὸ FLV 

βαταναίαν (καταναίαν V) codd. bataniam Lat 22 ἀβηλα L* et ex corr. ἃ ἄβολα 

V abella Lat γάδαρα, & (post δ) i. ras. À γάδειρα W . gadera Lat 
παρέβαλεν W 23 αὐτῷ — 96, 1 ἱστόρησεν i. ras. m. 2; tres erant uersus olim, 
nune tres sunt et dimidium solito pressius scripti A zcl om. A τὸ προσ- 

αγορευόμενον — 25 μάλιστα περὲ om. PW Lat 25 περὶ τῆς γενομένης] διὰ 
τὴν FLV τῆς] τῆσ δὲ PW Lat ἐπιφάνειαν FLV εἰσ ὕστερον ἃ 
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ταῦτα ἱστόρησεν. ἡμεῖς δ᾽ ἐπανάξομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὴν διήγησιν 
πιαραϑέμενοι τιρῶτον τὰς ἐπιστολὰς τοῦ βασιλέως ᾿Αντιόχου. 

Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος Πτολεμαίῳ χαίρειν. τῶν Ἰουδαίων χαὶ ττα- 
ραυτίχα μέν, ἡνίχα τῆς χώρας ἐπέβημεν αὐτῶν, ἐπιδειξαμένων τὸ. 
πρὸς ἡμᾶς φιλότιμον καὶ παραγενομένους δ᾽ εἰς τὴν πόλιν λαμ- 
σιρῶς ἐχδεξαμένων καὶ μετὰ τῆς γερουσίας ἀπαντησάντων, ἄφϑονον 

δὲ τὴν χορηγίαν τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἐλέφασι πιαρεσχημένων, 
συνεξελόντων δὲ xal τοὺς ἐν τῇ ἄχρᾳ φρουροὺς τῶν «Αἰγυπτίων, 
ἠξιώσαμεν xal αὐτοὶ τούτων αὐτοὺς ἀμείψασθαι xal τὴν πόλιν 
αὐτῶν ἀναλαβεῖν χατεφϑαρμένην ὑπὸ τῶν περὶ τοὺς πολέμους 
συμπεσόντων xal συνοιχίσαι τῶν διεστταρμένων εἰς αὐτὴν :τάλεν 
συνελϑόντων. σπιρῶτον δ᾽ αὐτοῖς ἐχρίναμεν διὰ τὴν εὐσέβειαν τεαρα- 
σχεῖν εἰς τὰς ϑυσίας σύνταξιν χτηνῶν ve ϑυσίμων xai οἴνου xai 
ἐλαίου καὶ λιβάνου ἀργυρίου μυριάδας δύο καὶ σεμιδάλεως ἀρτά- 
βας ἱερᾶς χατὰ τὸν ἐπιχώριον νόμον πυρῶν μεδίμνους χιλίους 
τετραχοσίους ἑξήκοντα xal ἁλῶν μεδέμνους τριακοσίους ἑβδομηκον- 

ταπέντε. τελεῖσϑαι δ᾽ αὐτοῖς ταῦτα βούλομαι, χαϑὼς ἐπέσταλκα, 
xal τὸ περὶ τὸ ἱερὸν ἀπαρτισϑῆναι ἔργον τάς τε στοὰς xav εἴ τι 
ἕτερον οἰχοδομῆσαι δέοι" 7 δὲ τῶν ξύλων ὕλη καταχομιζέσϑω ἐξ 
αὐτῆς τὲ τῆς Ἰουδαίας xal ix τῶν ἄλλων ἐϑνῶν xci ἐκ τοῦ “1ι- 
βάνου μηδενὸς χιρασσομένου τέλος. ὁμοίως δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις, 

ἐν οἷς ἂν ἐσειφανεστέραν γίγνεσϑαι τὴν τοῦ ἱεροῦ ἐπισχευὴν δέῃ. 
πολιτευέσϑωσαν δὲ πάντες οἱ ἐχ τοῦ ἔϑνους xara τοὺς πατρίους 

γόμους, ἀττολυέσϑω δ᾽ ἡ γερουσία καὶ οἱ ἱερεῖς xci γραμματεῖς τοῦ 
ἱεροῦ καὶ ἱεροψάλται ὧν ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τελοῦσιν χαὶ τοῦ στε- 
φανιτιχοῦ φόρου χαὶ τοῦ περὶ τῶν ἄλλων. ἵνα δὲ ϑᾶττον 1 πόλις 
χατοιχισϑῆ, δίδωμι τοῖς τὲ νῦν χατοιχοῦσιν καὶ χκατελευσομένοις 

PFLAVW Lat Syncellus p. 537. 

1 ἱστόρηκεν FV ἐπανάξ ξωμεν PLAW ὃ παραγενομένων A δὲ εἰσ 
ex corr. ἃ πόλιν») πόλιν αὐτῶν V θ μετὰ] μετὰ uiv FLAVW τῆς 
γερουσίας] senioribus et principibus Lat 9. αὐτοὶ ἡμεῖσ FLVLat 10 πολέ- 
μους] ἀνϑρώπουσ FV 611 πάλι) πόλιν P 13 εἰς] τὴν εἰσ FLAVW 

σύνταξιν --- ϑυσίμων om. L 14 ἀργυρίου] ἀργυρίου τιμὴν FLAVW Lat 

μυριάδων V ΒΝ σεμιδάλεως — 15 ἱερᾶς] ad similam Lat 15 ἱερὰσ 
FLAVW ἱερὰς ς΄ Grotius χιλίους — 16 ἑξήχοντα] «v&' V mille CCCCLXXV. 
Lat 16 ἑξήκοντα — τριακοσίους om. PW to£ V. 18 κἀν] καὶ FLAVW 

20 τε om. FLV χαὶ ἐχ τοῦ — 21 τέλος om. W — 21 μηδενὸσ εἰσπρασ- 

cou£vov ἃ τέλουσ FLV toic] ἐν τοῖσ FV in (aliis) Lat 22 γίνεσϑαι 

FLV δέοι codd. 28 πατρώουσ FV 24 δ᾽ δὲ καὶ F δὲ LV ἡ γερουσία 
οἵη. Lat οἱ om. V zal οἱ γραμματεῖσ FLAW 25 zal οἱ ἱεροψάλται FL 
στεφανίτου FV regio Lat — 26 ἄλλων] ἁλῶν coni 
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ἕως τοῦ Ὑπερβερεταίου μηνὸς ἀτελέσιν εἶναι μέχρε τριῶν ἐτῶν. 
ἀπολύομεν δὲ xci εἰς τὸ λοιττὸν αὐτοὺς τοῦ τρίτου μέρους τῶν 

φόρων, ὥστε αὐτῶν ἐπανορϑωϑῆναι τὴν βλάβην. καὶ ὅσοι Ex τῆς 
χεύλεως ἁρτιαγέντες δουλεύουσιν, αὐτούς τε τούτους χαὶ τοὺς bor. 

αὐτῶν γεννηϑέντας ἐλευϑέρους ἀφίεμεν xai τὰς οὐσίας αὐτοῖς ἀττο- 
δίδοσθαι χελεύομεν." 

4. Ἢ μὲν οὖν ἐχειστολὴ ταῦτα τιεριεῖχεν. σεμνύνων δὲ zal τὸ 

ἱερὸν πρόγραμμα χατὰ πᾶσαν τὴν βασιλείαν ἐξέϑηχεν “τεριέχον 
τάδε" μηδενὶ ἐξεῖναι ἀλλοφύλῳ εἰς τὸν περίβολον εἰσιέναι τοῖ 
ἱεροῦ τὸν ἀπηγορευμένον τοῖς Ιουδαίοις, εἰ μὴ οἷς ἁγνισϑεῖσίν 
ἐστιν ἔϑιμον χατὰ τὸν σπιάτριον νόμον. μηδ᾽ εἰς τὴν στόλιν εἰσ- 
φερέσϑω ἵππεια χρέα μηδὲ ἡμιόνεια μηδὲ ἀγρίων ὄνων xal ἡμέρων 
χπαρδάλεών τε xal ἀλωπέχων xci λαγῶν xab χαϑόλου δὲ τιάντων 
τῶν ἀττηγορευμένων ζῴων τοῖς Ιουδαίοις" μηδὲ τὰς δορὰς εἰσφέρειν 
ἐξεῖναι, ἀλλὰ μηδὲ τρέφειν τι τούτων ἐν τῇ τεόλει" μόνοις δὲ τοῖς 
χερογονιχοῖς ϑύμασιν, ἀφ᾽ ὧν xci τῷ ϑεῷ δεῖ χαλλιερεῖν, ἐπειτετρά- 
φϑαι χρῆσϑαι. ὃ δέ τι τούτων zagaflág ἀποτινύτω τοῖς ἱερεῦσιν 
ἀργυρίου δραχμὰς τρισχιλίας." 

Ἔγραψε δὲ μαρτυρῶν ἡμῖν εὐσέβειάν τε xai πίστιν, ἡνίχα 
γεωτερίζοντα τὰ χατὰ τὴν Φρυγίαν ἐττύϑετο xal “υδέαν xad 
ὃν ἦν καιρὸν ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις, χελεύων Ζεῦξιν τὸν 
αὐτοῦ στρατηγὸν xal ἐν τοῖς μάλιστα φίλον suot τινὰς τῶν 
ἡμετέρων ix Βαβυλῶνος εἰς Φρυγίαν. γράφει δ᾽ οὕτως" ,,βασι- 
λεὺς ᾿Αντίοχος Ζεύξιδι τῷ πατρὶ χαίρειν. εἰ ἔρρωσαι, εὖ ἂν 
ἔχοι, ὑγιαίνω δὲ xci αὐτός. πυνθανόμενος τοὺς ἐν “ΖἸυδίᾳ καὶ 
Φρυγίᾳ νεωτερίζοντας μεγάλης ἐπιστροφῆς ἡγησάμην τοῦτό μοι 

PFLAOVWELat Syncellus p. 537. 
1 τοῦ om. ΕἾ ἀτελέσειν P ἀτελεῖσ FV 2. ἀπολύωμενΡ 8 περιέχων 

excorr.L περιέχον τάδε] περιέϑηκε δὲ Ρ 9 ἐξεῖναι ἐξὸν εἶναι FLV, i. marg. 
yo ἐξον À ἀλλοφύλῳ] alienigenarum Lat 10 τῶν ἀπηγορευμένων ex corr. 
AV τὸν — Ἰουδαίοις] nec iudaeos Lat oic] Dindorf oic ἂν codd. 
11 μηδὲ εἰσ AW 12 ἵππια PL! μηδὲ! μήτε FLV ἡμιόνια P. ἡμίονα 
W μηδὲ! μήτε FLV ὄνων om. FLVLat -18 παρδαλίων P. παρδαλείων 
Ὗ λαγωῶν FLAVW δὄὲ οπι. FLAVW πάντων om. F ὀ  [1ὅ ἐξεῖναι, 
i marg. ἐξὸν A δὲ] δὲ χαὶ F 16 ἐπιτέτραπται LAW et ut uid. Lat 

17 τούτων τι tr. FLV ἀποτιννύτω ΒΑ ἀποτιννυέτω PLV 18 y V 
20 λυδίαν x«l qovyl«v ἐπύϑετο tr. E. — zal Avóiav ἐπύϑετο tr. FLAVW et ex 
corr. Ρ 21 σατραπίαισ PL! ζεύξειν P ζευξίδην AWE i. marg. yo Gev&v A 
litt. &v τὸν — 22 ἐν voici.ras. maiore Εἰ *róv — 22 στρατηγὸν χαὶ om. Lat 

23 δὲ FLAVW 24 ζευξίδι P ζεύξιδι, δὶ ex δὴ corr. A ξευξίδη W 

εὖ dv om. P 4285 τοὺς] δὲ τοὺσ FVLat —— frigas et lydos Lat 
Iosephus III. 1 

144 

145 

146 

148 

149 
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δεῖσθαι, καὶ βουλευσαμένῳ μοι μετὰ τῶν φίλων, ví δεῖ ποιεῖν, 
ἔδοξεν εἰς τὰ φρούρια xal τοὺς ἀναγχαιοτάτους τόττους τῶν ἀπὸ 

τῆς Mecomorauíac χαὶ Βαβυλωνίας Ἰουδαίων οἴχους δισχιλίους 

150 σὺν ἐπισχευῖ μεταγαγεῖν. σεέπτεισμαι γὰρ εὔνους αὐτοὺς ἔσεσϑαι 
τῶν ἡμετέρων φύλαχας διὰ τὴν τρρὸς τὸν ϑεὸν εὐσέβειαν, xci uag- | 
τυρουμένους δ᾽ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν προγόνων εἰς :τίστιν οἶδα καὶ τερο- 
ϑυμίαν εἰς ἃ τταραχαλοῦνται" βούλομαι τοίνυν χαΐτεερ ἐργώδους 
ὄντος τοῦ μεταγαγεῖν ὑπτοσχομένους νόμοις αὐτοὺς χρῆσϑαι τοῖς 

151 ἰδίοις. ὅταν δ᾽ αὐτοὺς ἀγάγῃς εἰς τοὺς προειρημένους τόπους, εἴς 

T οἰκοδομίας οἰχιῶν αὐτοῖς δώσεις τόπον ἑἕχάστῳ καὶ χώραν εἰς 
γεωργίαν xal φυτείαν ἀμττέλων, καὶ ἀτελεῖς τῶν ἐκ τῆς γῆς καρ- 

152 zov ἀνήσεις él ἔτη δέκα. HOTUEUU NIU δὲ xal ἄχρις ἂν τοὺς 

παρὰ τῆς γῆς καρποὺς λαμβάνωσιν σῖτον εἰς τὰς τῶν ϑεραπόντων.͵ 
διατροφάς" διδόσϑω δὲ xal τοῖς εἰς τὰς χρείας ὑττηρετοῦσιν τὸ 

αὔταρκες, ἵνα τῆς τταρ᾽ ἡμῶν τυγχάνοντες φιλανϑρωπίας πτεροϑυμο- 15. 
153 τέρουξ τταρέχωσιν αὑτοὺς “τερὶ τὰ ἡμέτερα. πρόνοιαν δὲ ποιοῦ 

xci τοῦ ἔϑνους xarà τὸ δυνατόν, ὅττως ὑπὸ μηδενὸς ἐνοχλῆται." 

περὶ μὲν οὖν τῆς ᾿Αντιόχου φιλίας τοῦ μεγάλου πρὸς Ἰουδαίους 
ταῦτα ἡμῖν ἀττοχρώντως εἰρήσϑω μαρτύρια. 

154 IV. 1. Mer& δὲ ταῦτα φιλίαν xal σπονδὰς sóc Πτολεμαῖον 
᾿Αντίοχος ἐποιήσατο xci δίδωσιν αὐτῷ τὴν ϑυγατέρα Κλεοπάτραν 
πρὸς γάμον σπταραχωρήσας αὐτῷ τῆς χοίλης Συρίας καὶ ΞΟΜΟΘΕΟΟΝ 

155 xoi Ἰουδαίας καὶ Φοινίχης φερνῆς ὀνόματι. χαὶ διαιρεϑέντων εἰς 
ἀμφοτέρους τοὺς βασιλέας τῶν φόρων τὰς ἰδίας ἕχαστοι τῶν ἐπε- 

σήμων ὠνοῦντο :τατρίδας φορολογεῖν xci συναϑροίζοντες τὸ τεροσ- 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 360. Syncellus p. 537. 

2 rovc] εἰσ vovo 1, 4 αὐτοὺσ ex αὐτὸν corr. ἃ 5 διὰ] διά ve ΕἾ 9eóv] 
ϑεὸν αὐτῶν FLV μαρτυρομένουσ 1, 0 δὲ AW — εἰς οπι. cod. ΝῸ 7 βούλο- 
μαι — 9 ἐδίοις] uolo igitur, licet difficile esse credam migrari, ut promittas eos 
legibus propriis uti Lat 8. τοῦ] τούτου AW τούτους ex Vossiano Hauerkamp 

post μεταγαγεῖν lacunam statuo ὑποσχόμενοσ ΕὟ ὑποσχομένου LW ὑποσχο- 
μένοσ Sic À ὑποσχόμενον Cocceji αὐτοὺς] αὐτοῖσ PW 9 αὐτὸσ L 
τόπουσ eX τρύπουσ corr. V 10 τε FLAVW οἰχοδομὰσ FLV δώσεισ, 
αὐτοῖσ tr. V 12 ἀνήσεν ἡ ἐπ᾿ μετρίσϑωσαν P μετρήσϑωσαν F. ut- 
τρείσϑωσαν, εἰ i.ras. m. 21, dv] οὗ P ἂν ov AW [1Ἃ8 χαρποὺσ, ποὺσ i. ras. 
maiore F χαρπὸν V ἄρτουσ PAW yo καρποὺσ ). marg. ἃ λαμβάνουσιν (-σι ΔῊ 
AW λάβωσι 1 14 διατροφάσ, οφάσ i. ras. F διδόστω 1," 15 προϑυ- 
μωτέρουσ PFL! 16 αὐτοὺσ PFL'VW 17 τὸ] τὸν W ἐνοχλεῖται P 
18 Ἐούν] γοῦν FLV *zoóg — 19 ἡμῖν om. FV 19 "ἀποχρώντως om. 
Lat  *z/osío9co F Ἐμαρτύρια om. ΕἾ 20 $ 154 excerpsit Syncellus p. 537. — 

πρὸς] πρὸσ τὸν FLVE 22 Ἐσαμαρίασ P 2338 Ἰουδαίας] FLAVWE Lat Sync - 

idovuatecc P 24 βασιλεῖσ V 25 ὠνοῦντο i. marg. yo ἡναγχάζοντο À 
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τεταγμένον χειάλαιον τοῖς βασιλεῦσιν ἐτέλουν. ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 156 
35 , 1 ^ ^ ) . , ^ à 

Σαμαρεῖς εὖ τιράσσοντες στολλὰ τοὺς Ιουδαίους ἐχάχωσαν τήν τε 
, » - , , 1 , , * - 

χώραν αὑτῶν τεμόντες xal σώματα διαρτεάσαντες" ἐγένετο δὲ ταῖτα 
» E ΄ , ^ }γυ ΄ ^ "m 

Uri ἀρχιερέως Ονίου. τελευτήσαντος γὰρ Ἐλεαζάρου τὴν ἀρχιερω- 157 
€ - “- A - , ει 

σύνην ὃ ϑεῖος αὐτοῦ Π]ανασσῆς “παρέλαβεν, μεϑ᾽ ὃν χαταστρέϊνψαντα 

τὸν βίον Ὀνίας τὴν τιμὴ y BUE, Σίμωνος υἱὸς ὧν voU δικαίου 

κληϑέντος" Σίμων δ᾽ ἦν ἀδελφὸς Ἐλεαζάρου, καϑὼς προεῖπον. οὗ- 158 

τος Ó Ὀνίας βραχὺς ἦν τὴν διάνοιαν χαὶ χρημάτων ἵἕττων χαὶ διὰ 
τοῦτο τὸν buio τοῦ ΤῊΣ φόρον, ὃν τοῖς βασιλεῦσιν οἱ ττατέρες 

3 -* - , , , , ^ " , 

αὐτοῦ ἐτέλουν ἐχ τῶν ἰδίων, τάλαντα εἴχοσιν ἀργυρίου μὴ δούς, 
ὶ ) ' ἐχίνησ * λέ Il À Ξ [τὸν Εὐ ἘΠ LAS 

εἷς ὀργὴν ἐκίνησεν τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον [τὸν Εὐεργέτην, ὃς ἣν 
* - , ^ , 3 € LAE ^ “Ὁ 

πατὴρ τοῦ (ιλοτάτορος)]. καὶ τιέμιψας εἰς Ἱεροσόλυμα τιρεσβευτὴν 159 
» - ^ 2 " 7 ^ , 4 15 

ἡτιᾶτο τὸν Ovíav ὡς οὐχ ἀποδιδόντα τοὺς φόρους καὶ ἡτεείλει χλη- 
, 3 - - 3 ' * , ^ , 

ρουχήσειν αὐτῶν τὴν γῆν ovx ἀττολαβὼν χαὶ zéuew τοὺς ἐνοιχή- 
σοντας στρατιώτας. ἀχούσαντες δὲ τὰ τεαρὰ τοῦ βασιλέως οἱ Ἰου- 

ὧν , ' Y 3 , 1 , YU ' 

δαῖοι συνεχύϑησαν, τὸν δὲ Ovíav τούτων ἐδυσώττιει διὰ τὴν quào- 
, 3 , 

χρηματίαν οὐδέν. 
2 , , , , , , » 2. Ιώσητιος δέ τις, νέος μὲν ἔτι τὴν ἡλικέαν, ἐπεὶ σεμνότητι 160 

, , TJ. Li * - ! 

δὲ xal προνοίᾳ δικαιοσύνης δόξαν ἔχων “ταρὰ τοῖς Ἱεροσολυμίταις, 
, ' , E ^ $2 , ARA , γ) Ὁ -. " 

Τωβίου μὲν πτατρός, &x δὲ τῆς O»íov τοῦ “ἀρχιερέως ἀδελφῆς γεγο- 
γώς, δηλωσάσης. αὐτῷ τῆς € μητρὸς τὴν τοῦ do dit “παρουσίαν, 
ἔτυχεν γὰρ αὐτὸς ἀἰξοδημῶν εἰς Φικόλαν κώμην ἐξ ἧς ὑττῆρχεν, 

^ ' , 3 , - , ^ , x 

ἐλθὼν εἰς τὴν πτόλιν ἐπέπληττε τῷ Ονίᾳ μὴ προνοουμένῳ τῆς 161 
EH - - 34242 3 , ^ » ^ , 

ἀσφαλείας τῶν πολιτῶν, ἀλλ΄ εἰς χινδύνους τὸ ἔϑνος βουλομένῳ 
- - , 2 , [4] - - 

περιστῆσαι διὰ τὴν τῶν χρημάτων ἀ:τοστέρησιν, δι᾿ ἃ xal τοῦ λαοῦ 
, - M '^ ^ - Ψ - - 

τὴν τιροστασίαν λαβεῖν αὐτὸν ἔλεγεν xol τῆς ἀρχιερατιχῆς τιμῆς 

PFLAVWELat Zonaras I p. 360 Exc Peiresc. 
2 πράττοντεσ E 3 Ἐταῦτα] μετὰ ταῦτα P 4 ἘὈνίου] Ἰονίου P 

Ἐγὰρ] γὰρ καὶ. 5 *uvacogc P 6 ἐδέξατο (ἐδέξαντο L' FLVE 1 δὲ E 
*obroc] οὗτοσ οὖν L 8 *óom.P Ὀνίας — ἥττων habent Exc 10 */ófov, 
i. marg. yo Ἰουδαίων A ταλάντων P εἴκοσι FLAW — 11 zóvom. τὸν 
Εὐεργέτην — 12 Φιλοπάτορος om. FVE Lat recte ut uid.; nam Iosephus si Ptole- 
maeum tertium traditum accepisset, has res iam antea narrare debebat; cf. infra 

$163 18 com. FLVE Lat 14 αὐτὸν W μὴ ἀπολαβὼν melius erat 
15 τὰ] ταῦτα LE παρὰ — ot om. E. 16 Ἐἐδυσώπησε (-σεν L!) FLV — 17 οὐδὲν 

u. 16 ante rovrov tr. FLVE 18 i. marg. δ᾽ 1, *ioseppus Lat Ἰωσήππου 
Syncellus p. 537 “ἔτι om. W — 19 δικαιοσύνης] καὶ δικαιοσύνη FLVE — *is9o- 
σολυμήταισ P — 21 αὐτῳ] δ᾽ αὐτῶ P πρεσβύτου PW 22 ἐπιδημῶν 1, 

, T , » ^r - 

φιχόλαν FV quxoAcv A ficulam Lat  xougvL — 24 Ἐκᾳσφαλίασ P 25 περι- 
στῆσαι] περιστήσειν V παραστῆσαι ΒΒ *«nootfgnow, v i. ras. A 

"* i 
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3 , s ^ ^s 3 M 3. —- € Rf , € , 3 

Ιωσήπτῳ, χαταβὰς αὑτὸς ἕκ τοῦ ἱεροῦ ξενίᾳ τε ὑποδέχεται τὸν 
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ἐπιτυχεῖν. εἰ δ᾽ ἐρωτικῶς οὕτως ἔχοι τῶν χρημάτων, ὡς δι᾿ αὐτὰ 
zal τὴν πατρίδα χινδυνεύουσαν ἰδεῖν ὑττομεῖναι xal τᾶν ὁτιοῦν. 
παϑόντας αὐτοῦ τοὺς πολίτας, συνεβούλευσεν ἀττελϑόντα πρὸς TOY 

βασιλέα δεηϑῆναι αὐτοῦ ἢ πάντων αὐτῷ παραχωρῆσαι τῶν χρη- 

μάτων 7 μέρους. τοῦ δὲ viov μήτε ἄρχειν ϑέλειν ἀττοχριναμένου 
χαὶ τὴν ἀρχιερωσύνην δ᾽ εἰ δυνατόν ἐστιν ἑτοίμως ἔχειν ἀτεοϑέσϑαι 
λέγοντος μήτε ἀγαβήσεσϑαι πρὸς τὸν βασιλέα, μέλειν γὰρ αὐτῷ 
περὶ τούτων οὐδέν, εἰ τερεσβεύειν αὐτῷ συγχωρεῖ τπιρὸς τὸν Πτολε- 
μαῖον ὑττὲρ τοῦ ἔϑνους ἐπηρώτησεν. φήσαντος δὲ ἐπιτρέπειν ἀνα- 
βὰς εἰς τὸ ἱερὸν ὃ Ιώσητεος καὶ συγχαλέσας τὸ τελῆϑος elc ἐχχλησίαν 
μηδὲν ταράσσεσϑαι μηδὲ φοβεῖσθαι παρήνει διὰ τὴν ᾿Ονίου τοῦ 
ϑείου περὶ αὐτῶν ἀμέλειαν, ἀλλ᾿ ἐν ἀδείᾳ τῶν ἀπὸ τῆς σχυϑρω- 
ποτέρας ἐλπτίδος τὴν διάνοιαν αὐτοὺς ἔχειν ἠξίου" περεσβεύσειν γὰρ 
αὐτὸς ἐπηγγέλλετο τιρὸς τὸν βασιλέα καὶ πείσειν αὐτόν, ὅτε μηδὲν 
ἀδικοῦσιν. χαὶ τὸ μὲν ττλῆϑος τούτων ἀχοῦσαν εὐχαριστεῖ τῷ, 

παρὰ τοῦ Πτολεμαίου πεπρεσβευχότα xai δωρησάμενος αὐτὸν ztoÀv- 
τελέσι δωρεαῖς xal ἐπὶ πολλὰς ἑστιάσας φιλοτίμως ἡμέρας προΐέ- — 
σπέμψε πρὸς τὸν βασιλέα, φράσας αὐτῷ xci αὐτὸς ἀχολουϑήσειν" 
χαὶ γὰρ ἔτει μᾶλλον γεγόνει πρόϑυμος πρὸς τὴν ἄφιξιν τὴν zt gà 
τὸν βασιλέα τοῦ SEI 00 ytgovoeU/auéyov xaL πταρορμήσαντο 

εἰς «ἴγυπτον ἐλϑεῖν xal ττάντων ὧν ἂν δέηται zagà Πτολεμαίου 

τυχεῖν αὐτὸν ττοιήσειν ὑττοσχομένου" τὸ γὰρ ἐλευϑέριον αὐτοῦ xal 
τὸ σεμνὸν τοῦ ἤϑους λίαν ἠγάπησεν. 

3. Καὶ ὃ μὲν πρεσβευτὴς ἐλϑὼν εἰς “ἴγυτετον ἀπτήγγειλεν τῷ 
βασιλεῖ τὴν τοῦ Ονίου ἀγνωμοσύνην xci ττερὶ τῆς τοῦ ᾿Ιωσήττου 
χρηστότητος ἐδήλου, xcl ὅτι μέλλοι πρὸς αὐτὸν ἥξειν “πεαραιτησό- 

Ee 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 361. 
1 δὲ E ἔχει WE fort. recte 2 Ἐείδειν P — 3 συνεβούλευεν E 

4 Ἐχρημάτων] πραγμάτων FLV— 5 *Orviov] τοῦ 0viov W ὀἐϑέλειν AW 
6 δ om. P δὲ AW ἐστιν om. FV 1 μέλειν] VLat μέλλειν PFLAW 
8 οὐδὲν αὐτῶ περὶ τούτων tr. FLAVW συγχωρεῖ τ. 9 post Πτολεμαῖον tr. 
VE Πτολεμαῖον] FLVE Lat εὐεργέτην πτολεμαῖον PAW 9 δ᾽ FL 

n LN LE RD — - .. 

10 ὃ om. E *ioseppus Lat 11 Ἐταράττεσϑαι FLV διὰ om. V 
12 περὶ αὐτὸν L ὑπὸ FL σχυϑρωπότητοσ P 15 ηὐχαρίστει FLY 
εὐχαρίστει AW 10 δὲ E. àz] ἀπὸ FLVE a Lat Ἐξενεία 1 11 *zosofg 
κότα F! πιεπρεσβευχότα À —— 20 ἐγεγόνει W — «iv ἄφιξιν — παρὰ om. V 
&qgàv P παρὰ] προσ F 22 διελϑεῖν P παρὰ] παρὰ vov V — 25 *elg] 
εἰσ τὴν FLV 2Σ206 τοῦ (post cz») om. WE tov om. E 21 μέλλει FE 
Ἐπαραιτησόμενος -- 101, 1 πλῆϑος} satisfacturum pro excessu oniae Lat 

Ἐπαραιτησόμενοςϊ παραιτησάμενοσ PFLV!, i, marg. ἀντίτου ἐξιλεωσόμενοσ Α΄ 
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- € , ^ - i] - , 

μενος vuv ἁμαρτημάτων τὸ :τλῆϑος" εἶναι γὰρ αἰτοῦ προστάτην" 
3 , ' - / - b “ , 

ἀμέλει τοσαύτῃ [περὶ] τῶν ἐγκωμίων viv ztegl τοῦ veaviazov διε- 
, , e * ' ^, * M - 

τέλεσε χοώμεγος τιεριουσίς, ὡστὲ καὶ τὸν βασιλέα χαὶ ΤῊ» yvyctza 
3 - , P , , » LI ^ , , 

αὑτοῦ Κλεογεάτραν τιροδιέϑηχεν οἰχείως ἔχειν τιρὺς τὸν ᾿Ιώσηττον 
» , p 7 , ^ ^ 1^ 

οὔχεω “ταρόντα. ὁ δὲ ᾿Ιώσητιος διαπέμψας πρὸς τοὺς φίλους εἰς 
, , » , ^ ^ M t] , 

Σαμάρειαν χαὶ δανεισάμενος ἀργύριον χαὶ τὰ τιρὸς τὴν ἀποδημίαν 
, 2 a" , , ^ € t * - , 

ἑτοιμασάμενος ἐσϑῆτας τὲ χαὶ Éxito uat e zt ὑτεοζύγεα, καὶ ταυῦ 
€ , Y ' , ,» ἡ E 

ὡς περὶ δισμυρίας δραχμὰς :ταρασχευασάμενος εἰς ᾿“1λεξάνδρειαν 
, ) E ^ ^ , L] , 

ztaQ&yévevo. ἔτυχεν δὲ xor ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν τιάντας ἀναβαίνειν 
^ Ε] ^ ^- , - - , , , ^ 

τοὺς (7t0 τῶν zt0ÀEY τῶν τῆς Συρίας xal (Φοινίχης zocrovg xal 
^ » ^ ^ - - 3 , a Xu 3! ^ - 

τοὺς ἄρχοντας ézl τὴν τῶν τελῶν ὠνήν" zar ἔτος δὲ αὐτὰ τοῖς 

δυνατοῖς τῶν ἐν ἑχάστῃ πιόλει ἐτοτίστερασχεν ὃ βασιλεύς. δρῶντες 
3 [4 B " CN ^ Da) nic p ^ , * 

οὖν οὗτοι χατὰ τὴν ὁδὸν τὸν ᾿Ιώσητιον ἐχλεύαζον iml τεενέᾳ καὶ 
, € ) ' 3 , , , * 

λιεότητι. ὡς δ᾽ εἰς τὴν ᾿“λεξάνδρειαν ἀφικόμενος ἐν Méuqeu τὸν 
z rd , , , ^ » - 

Πτολεμαῖον 5xovotv ὄντα, ὑσταντησάμενος συνέβαλεν αὑτῷ. χαϑε- 

ξομένου δὲ τοῦ βασιλέως à ὀχήματος μετὰ τῆς γυναικὸς χαὶ μετὰ 
“᾿ϑηνίωνος φίλου, οὗτος δ᾽ ἣν ὃ πρεσβεύσας εἰς Ἱεροσόλυμα χαὶ 

παρὰ Tu); ξενισϑείς, ϑεασάμενος αὐτὸν ὃ ̓ “΄ϑηνίων εὐϑὺς ἐττοίει 
- E , - 5 45 T , 

τῷ βασιλεῖ γνώριμον, τοῦτον εἰναι λέγων, zc6Ql OD τιαραγενόμεγος 
€ , 3 , (* P , , ^ VU, 

δ Ἱεροσολύμων ἀπήγγειλεν, ὡς ἀγαϑός τε εἴη xai φιλότιμος νεα- 
΄ - - 2 Ἁ 2 , d b 

γίσχος. ὃ δὲ Πτολεμαῖος τιρῶτός τε αὐτὸν ἡστιάσατο xai δὴ ἀνα- 
- , , ^ , » * - 

βῆναι ài τὲ ὄχημα τεαρεχάλεσεν «ai καϑεσϑέντος ἤρξατο ττερὶ τῶν 
2 , 7 M5 , , , 2 - ^ 

Ονίᾳ πραττομένων ἐγχαλεῖν. ὃ δέ ,,συγγίνωσχε, φησίν, αὐτῷ διὰ 

PFLAVWE Lat Zonaras I 361. 
1 Ἐπροστάτην] πρὸσ ταύτην V 2 Ἐπερὲ (ante τῶν) suspectum τῶν 

περὶ om. VE περὲ οπι. 1, 3 ὥστε] óg E 4 Fioseppum Lat  5*oUzo] 
ov ΕἾ πρὸς tovc φίλους eic] £o τοὺσ φίλουσ x06 (ordine uerborum ex cor- 

rectura restituto) P 1 ἐσθῆτα E fort. recte ταῦτα X) $ δυσμυρίασ 
LE Ἐδραγμὰσ W 10 ἀπὸ] ἐκ FLAVWE x«l tovc] πρὸσ τοὺσ P καὶ 
FVE 11 Ἑωνήν] συνωνήν P αὐτὰ] ταῦτα FLAVWE 12 Ἐξχάστη, ἡ 
i.ras. F 13 χατὰ τὴν δδὸν οὗτοι tr. FLAWE 14 δὲ E *éy ex ἐμ 
eorr A  *uzuql P μέμφι W μέμφη Βὀ *vóv] τὸν βασιλέα FLV — 15 ὑπαν- 

τησάμενος συνέβαλεν αὐτῷ] P et i. marg. A ὑπαντησόμενοσ ἀνέβαινεν αὐτῶ FLV 
ὑπαντησόμενοσ ἀναβαίνειν αὐτῶ διέγνω AW ὑπαντησόμενοσ αὐτῶ ἀνήει E 
16 ἐπὶ FLAVWE μετὰ (post χαὶ) om. E. 11 "ἀϑηνίονοσ W φίλου] τοῦ 

ἰωσήπου 

φίλου FLV — óàE Ἐπρεσβευσάμενοσ L 18 Ἰωσήπῳ] ἀϑηνίωνοσ (s. man. 
diuersa ab ea quae reliqua correxit) V "ξενωϑείσ 1, 19 λέγων τοῦτον εἶναι 
tr. FLAVWE 20 ἀπήγγελεν W ἀπήγγειλα E nuntiaui Lat 21 δὴ om. 
FLAVWE 22 παρεχέλευσε E Ἐχαϑεσϑέντεσ ΕἸ, ἤρξατο] post πραττο- 

, " Ett n 
μένων tr. V, om. E ante zzgl 4 litt. (ut uid. z;pz«) eras. V Ἐπερὶ τὸν 
ὀνίαν L! — 23 ἔφησι L αὐτῷ om. L 
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τὸ γῆρας" οὐ γὰρ λανθάνει σε πάντως. ὅτι xal τοὺς πρεσβύτας 
acl τὰ νήπια τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν συμβέβηκεν. τταρὰ δ᾽ ἡμῶν 
ἔσται σοι τῶν νέων ἅπαντα, ὥστε μηδὲν αἰτιᾶσθαι.“ ἡσϑεὶς δ᾽ 
ἐπὶ τῇ χάριτι xol τῇ εὐτραπελίᾳ τοῦ νεανίσχου μᾶλλον αὐτὸν ὡς 
ἤδη xal τεεττειραμένος ἀγαττᾶν ἤρξατο, ὡς ἔν ve τοῖς βασιλείοις ὃ 
αὐτὸν χελεῦσαι διαιτᾶσϑαι xol χαϑ'᾽ ἡμέραν ἐπὶ τῆς ἑστιάσεως τῆς 
ἰδίας ἔχειν. γενομένου δ᾽ ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ τοῦ βασιλέως ἰδόντες 
οἱ πρῶτοι τῆς Συρίας συγχαϑεξόμενον αὐτῷ τὸν Ἰώσηπον ἀηδῶς 
ἔφερον. 

4. Ἐνστάσης δὲ τῆς ἡμέρας. καϑ'᾽ ἣν ἔμελλεν τὰ τέλη τειτεράσ- 
χεσϑαι τῶν πόλεων, ἠγόραζον οἱ τοῖς ἀξιώμασιν ἐν ταῖς ττατρίσιν 
διαφέροντες. εἰς ὀχταχισχίλια δὲ τάλαντα συναϑροιζομένων τῶν 
τῆς χοίλης Συρίας τελῶν xai τῆς Φοινίκης χαὶ Ἰουδαίας σὺν τῇ 

Σαμαρείᾳ, προσελϑὼν Ἰώσηπος τοὺς μὲν ὠνουμένους διέβαλλεν ὡς 
συνϑεμένους ὀλίγην αὐτῷ τιμὴν ὑφίστασϑαι τῶν τελῶν, αὐτὸς δὲ 

διτιλασίονα δώσειν ὑπισχνεῖτο xol τῶν ἁμαρτόντων εἰς τὸν οἶχον 
αὐτοῦ τὰς οὐσίας ἀναπέμψειν αὐτῷ" καὶ γὰρ τοῦτο τοῖς τέλεσι 
συγετιπτράσκετο. τοῦ δὲ βασιλέως ἡδέως ἀχούσαντος xal ὡς αὖ- 

ξοντι τὴν πρόσοδον αὐτοῦ κατακυροῦν τὴν ὠνὴν τῶν τελῶν ἐχείνῳ 
φήσαντος, ἐρομένου δὲ εἶ καὶ τοὺς ἐγγυησομένους αὐτὸν ἔχει, σφόδρ᾽ 
ἀστείως ἀτπιεχρίνατο᾽ (δώσω γὰρ εἶττεν ἀνθρώπους ἀγαϑοὺς καὶ 
χαλούς, οἷς ovx ἀτπειστήσετε.““ λέγειν δὲ τούτους οἵτινες εἶεν εἰχεόν- 

τος, «αὐτόν, εἶττεν, ὦ βασιλεῦ, σέ τε xol τὴν γυναῖχα τὴν σὴν ὑττὲρ 
ἑχατέρου μέρους ἐγγυησομένους δίδωμί σοι.“ γελάσας δ᾽ ὃ Πτολε- 
μαῖος συνεχώρησεν αὐτῷ δίχα τῶν δμολογούντων ἔχειν τὰ τέλη. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 361. 

2 παρ᾽ ἡμῶν δ᾽ tr. E Ἐδὲ FLAVW *vbuoy F 3 Ἐξστω P ἔστε 
F *«G F αἰτιάσασϑαι FLAVWE δὲ FLVE 4 *cj (ante εὐτραπελίᾳ) 
om. V 65 *zcei om. FL 6 αὐτὸν] αὐτοῦ E Ἐξἐγδιαιτᾷσϑαι V τ δὲ 
AWE Ἐειδότεσ P 9. Ἐἔφερον, o ex e corr. 1 12 *ó& τὰ τάλαντα W 
*rovy] καὶ τῶν PAW 13 χαὶ τῶν tc FLVE 14 *cauepla Ῥ σαμαρεία", 

eras. uid. σ 1, ὃ ἐώσηποσ VE διέβαλεν Ἐ' 15 συνθεμένους] οὐχὲ ϑεμέ- 
γουσ P οὐχὶ συνϑεμένουσ W δὲ οπι. WE 16 Ἐδιπλασίωνα 1, ὐπισχνείτω 
P ^11 "ὐἀναπέμψειν] ἀνέπεμψεν P. ἐχπέμψειν ΕἾΝ τοῦτο] om. P zai τοῦτο 
FLV zal ταῦτα E 18 συνεπίπρασχεν (-xs A"WE) PAWE tradebatur Lat 

20 Ἐδὲ εἰ] δ᾽ εἰ LA δὲ FVW ἔἘχαὶ] xai τοῦτο εἰσ F καὶ τοῦτο εἰ V 
Ἐέγγυσ σομένουσ 1,1 Ἐξἢχεῆ ἔχει δοῦναι FLV σφόδρα FLAVWE 21 "ἀστίωσ 
F  *dya9ovc χαὶ καλοὺς) ἀγαϑοὺσ τὲ καὶ καλοὺσ FLV χαλοὺσ χαγαϑοὺσ ἃ 
fort. recte χαλοὺσ ἀγαϑοὺσ W ὉΔῸΝ ἀπιστήσεται P ἀπιστήσητε 1 "λέγει 
F "τούτου 1, Ἐοΐτινες] εἴ τινεσ V. εἶεν] eie εἰσὶν FLVE — 23 Ἑαὐτόν 

om.P ἔώιΑ com. FE 24 "μέρους om. FV covom. E. δ᾽ δὲ E, om. W 1 
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τοῦτο σφόδρα τοὺς ἀττὸ τῶν πόλεων εἰς τὴν “Ἵἴγυτετον ἐλϑόντας 

ἐλύπησεν ὡς παρευδοχιμηϑέντας. χαὶ οἱ μὲν ἐπανῆχον εἰς τὰς 
ἰδίας ἕκαστοι “τατρίδας μετ᾽ αἰσχύνης. 

5. Ὁ δὲ Ἰώσητιος λαβὼν τταρὰ τοῦ βασιλέως “τεζῶν μὲν στρα- 
τιώτας δισχιλίους, ἠξίωσε γὰρ βοήϑειάν τινα λαβεῖν, ἵνα τοὺς ἐν 

ταῖς ππόλεσι χαταφρονοῦντας ἔχῃ βιάζεσθαι, xai δανεισάμενος ἐν 
᾿“λεξανδρείᾳ παρὰ τῶν τοῦ βασιλέως φίλων τάλαντα τιενταχύσια 

εἰς Συρίαν ἐξώρμησεν. γενόμενος δὲ ἐν ᾿σχάλωνι τοὺς φόρους 
ἀτταιτῶν τοὺς ᾿σχαλωνίτας, ἐπεὶ μηδὲν ἐβούλοντο διδόναι, ἀλλὰ 
xal τιροσύβριζον αὐτόν, συλλαβὼν αὐτῶν τοὺς πιρωτεύοντας ὡς εἴ- 

χοσιν ἀτιέχτεινε xal τὰς οὐσίας αὐτῶν εἰς χίλια τάλαντα ἀϑροι- 

σϑείσας ἔπεμψε τῷ βασιλεῖ, δηλῶν αὐτῷ xoi τὰ γεγενημένα. ϑαυ- 
μάσας δ᾽ αὐτὸν ὃ Πτολεμαῖος τοῦ φρονήματος xal τῶν τιεπιραγμένων 
ἐτεαινέσας ἐφίησιν αὐτῷ ᾽τοιεῖν 0 τι βούλεται. ταῦτ᾽ ἀχούσαντες 

οἱ Σύροι wavemAayngav καὶ παράδειγμα τῆς ἀπειϑείας χαλεττὸν 
ἔχοντες τοὺς τῶν ᾿σχαλωνιτῶν ἄνδρας ἀνῃρημένους ἀνοίγοντες 
τὰς ztbÀag ἐδέχοντο τιροϑύμως τὸν ᾿Ιώσηπτον xai τοὺς φόρους ἐτέ- 

λουν. ἐπιιχειρούντων δὲ xal Σχυϑοπολιτῶν ὑβρίζειν αὐτὸν xa μὴ 
παρέχειν τοὺς φόρους αὐτῷ, ovc μηδὲν ἀμφισβητοῦντες ἐτέλουν, 
xal τούτων ἀπιοχτείνας τοὺς ztQ(0TOUG τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀτιέστειλε 
τῷ βασιλεῖ. συναγαγὼν δὲ “τολλὰ χρήματα xci χέρδη μεγάλα τεοιΐ- 
σας ix τῆς ὠνῆς τῶν τελῶν, εἰς τὸ διαμεῖναι τὴν ὑτεάρχουσαν αὐτῷ 

δύναμιν τοῖς οὖσι χατεχρήσατο, τὴν ἀφορμὴν αὐτῷ καὶ τὴν bz6- 
ϑεσιν τῆς τότε εὐτυχίας τηρεῖν φρόνιμον ἡγούμενος ἐξ αὐτῶν ὧν 

αὐτὸς ἐχέχτητο" τιολλὰ yàg ὑπτὸ χεῖρα τῷ βασιλεῖ xai τῇ Κλεο- 
σπεάτροι δῶρα ἔπεμστεν xal τοῖς φίλοις αὐτῶν xal τεᾶσιν τοῖς ττερὶ τὴν 
αὐλὴν δυνατοῖς ὠνούμενος διὰ τούτων τὴν εὔνοιαν τὴν ztag. αὐτῶν. 

PFLAVWELat Zonaras I p. 362. 
1 *cjvom.F 2. ἐπανῆχαν PAW 8 ἐδίας] οἰκείασ V ἕκχαστοι πατρίδας 

om. W 4 *uiv om. FLVW; excidit fort. equitum numerus στρατιωτῶν FLE 

5 Ἐδισχιλίους] χιλίουσ FL BEN Υ βοήϑειάν] δύναμιν FL i. marg. yo βοήϑειαν 
F auxilium Lat 6 ἔχοι E. 1 τοῦ om. E 8 Ἐασχαλῶνι P τοὺς] καὶ τοὺσ 
FLAVWE 10 εἴχοσι»] εἰχὸσ ἦν PE εἴχοσι LA 18 δὲ om. E "τὰ πεπραγ- 
μένα Ἐ 14 "ἐπαινέσας! ἐπαινέσασ αὐτὸν V — *éqigosw Ῥ ταῦτ᾽] τοῦτ᾽ 
L'V τοῦτο L'AWE 15 παραδείγματα E χαλεπὸν om. E 16 ξάσκαλω- 
νιτῶν, ioi. ras.ilit. m. 2L οἴγοντεσ W 11 πύλας] ϑύρασ A Ἐπροϑύμωσ 
ἐδέχοντο tr. AW 19 otc — ἐτέλουν] quae prius sine dilatione reddebant Lat 

μὴδὲ P 20 *avvóv om. F "ἐπέστειλε P ἀπέστειλεν L! 21 Ἐποιήσασ 
μεγάλα tr. V Ἐποιησάμενος Ernesti 22 Ἐδιαμεῖναι εἶναι P Ἑαύτοῦ 
P 23 χατεχρῆτο PE αὐτῶννΥῦ͵͵ 24 τότ᾽ ΕἸΥ φρόνημον P 28 ὑπὸ] 
τῶν ὑπὸ Lowthius ἔτῆι, εἶ. τᾶ3. A 26 Ἐἔπεμψε V 
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6. ᾿“πέλαυσε δὲ ταύτης τῆς εὐτυχίας ἐτεὶ ἔτη εἴχοσι xal δύο, 
πατὴρ μὲν γενόμενος éx μιᾶς γυναιχὸς πταίδων ἑπτά, ποιησάμενος 
δὲ xal ἐχ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ Σολυμίου ϑυγατρὸς ἕνα Ὑρχανὸν ὄνομα. 
γαμεῖ δὲ ταύτην ἐξ αἰτίας τοιαύτης" τἀδελφῷ ποτε συνελϑὼν εἰς 
᾿Αλεξάνδρειαν ἄγοντι χαὶ τὴν ϑυγατέρα γάμων ὥραν ἔχουσαν, ὅπως 
αὐτὴν συνοιχίση τινὶ τῶν ἐπ᾽ ἀξιώματος Ιουδαίων, καὶ δειτενῶν 
παρὰ τῷ βασιλεῖ, ὀρχηστρίδος εἰσελϑούσης εἰς τὸ συμπόσιον εὺ- 
χερετοῦς ἐρασϑεὶς τῷ ἀδελφῷ τοῦτο μηνύει :τταραχαλῶν αὐτόν, 
ἐπεὶ xal νόμῳ χεχώλυται παρὰ Ἰουδαίοις ἀλλοφύλῳ πλησιάζειν 
γυναικί, συγχρύψαντα τὸ ἁμάρτημα χαὶ διάχονον ἀγαϑὸν γενόμενον 
σεαρασχεῖν αὐτῷ ὥστ᾽ ἐχιτλῆσαι τὴν ἐπιϑυμίαν. ὁ δὲ ἀδελφὸς ἀσμέ- 
γως δεξάμενος τὴν διαχονίαν, χοσμήσας τὴν αὐτοῦ ϑυγατέρα νυχτὸς 

ἤγαγε πρὸς αὐτὸν χαὶ συγχατεχοίμισεν. ὃ δ᾽ ὑπὸ μέϑης ἀγνοήσας 
τἀληϑὲς συνέρχεται τῇ τοῦ ἀδελφοῦ ϑυγατρί, xal τούτου γενομένου 
πολλάκις ἤρα σφοδρότερον. ἔφη δὲ xci πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς 
χινδυνεύει τῷ ζῆν ἐρῶν ὀρχηστρίδος, ἧς ἴσως οὐχ ἂν αὐτῷ παρα- 
χωρήσειν τὸν βασιλέα. τοῦ δὲ ἀδελφοῦ μηδὲν ἀγωνιᾶν πταραχαλοῦν- 
τος, ἀττολαύειν δ᾽ ἧς ἐρᾷ μετ᾽ ἀδείας καὶ γυναῖχα ἔχειν αὐτὴν φή- 
σαντος xci τἀληϑὲς αὐτῷ φανερὸν “τοιήσαντος, ὡς ἕλοιτο μᾶλλον 
τὴν ἰδίαν ὑβρίσαι ϑυγατέρα ἢ πτεριιδεῖν ἐχεῖνον ἐν αἰσχύνῃ γενό- 
ge ἐγταινέσας αὐτὸν Ἰώσηστος τῆς φιλαδελφίας συνῴχησεν αὐτοῦ 
ἢ ϑυγατρὴ καὶ παῖδα ἐξ αὐτῆς ἐγέννησεν Ὑρχανόν, ὡς προειρήχα- 
ha ἔτι δὲ ὧν τρισχαίδεχα ἐτῶν οὗτος ὃ τταῖς νεώτερος ἐπεεδεί- 

xvvto τὴν φυσικὴν ἀνδρείαν καὶ σύνεσιν, ὡς ζηλοτυττηϑῆναι δεινῶς 

αὐτὸν ὑττὸ τῶν ἀδελφῶν ὄντα :τολὺ χρείττονα zal φϑονηϑῆναι δυνά- 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 362. 

1 ἀπήλαυσε VE Ἐταύτην W *é REY 3 x«l om. PE 
Xoivuiov] σολύμου E solini Lat 4 *gbv τἀδελφῶ ποτε εἰσ ἀλεξάνδρειαν 
ἐλθὼν tr. FLV τῷ ἀδελφῶ AWE 9 ἐϑυγατέρανῬΡ — *yauov, y ex v 

corr. L 6 Ἐσυνοικήση PA'W 7 Ἐὀρχιστρίδοσ P 9 παρὰ] παρὰ voic 
FLAWE roio V 10 Ἐσυνχρύψαντα P. συγχρίψαντα L 11 ὥστ᾽ &xaAjocu 
ὥστε πλῆσαι P ὥστε πληρῶσαι FLV ὥστε ἐχπλῆσαι AWE ἀσμένοσ E 

18 σὺνχατεκοίμίσεν P συγκατεχοίμησεν (-σε FE) FL'A!E δὲ FLVE 14 τὸ 

ἀληϑὲσ FLVE 15 *zo«] ἠράσϑη FV 16 *zwóvrevo. FLAVW τῷ] τὸ 
(0 i.ras. A) LALat — *égov ex δρῶν corr. L *opziatoudoo P vo ὀρχη- 
στρίδοσ ΕἾ ἧς ἴσως] εἴσεισιν eo F Ἐπαραχωρῆσαι coni 18 δὲ Εἰ 
μετὰ FLAVWE 19 τὸ ἀληϑὲσ E — 21 ὃ ἰώσηποσ ΕὟ ioseppus hic et infra 
Lat συνώχισεν L'E . 22 *éyévvgos τὸν ὑρχανὸν L *'Yozavorv] ὑρχανὸν 
ὄνομα προειρήκαμεν] προειρήχαμεν μικρὸν ἔμπροσϑεν P προείρηται E 
28 Ἐἔτι] ἐπεὶ ΕἾ νεώτερος) ὃ νεώτεροσ W, om. E 24 Ἐάνδρίαν (i i. ras., 
i. marg. εἰ A) LÀ. σύνεσιν] φρόνησιν ΒΞ  Ἐζηλωτυπηϑῆναι 1 — 25 ὄντα — 
δυνάμενον om. Lat 
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μένον. τοῦ δὲ Ἰωσήτιου γνῶναι ϑελήσαντος, τίς αὐτῷ τῶν υἱῶν 

χερὸς ἀρετὴν εὖ πέφυχεν χαὶ xaÓ' ἕνα πέμψαντος σπιρὸς τοὺς σπιαι- 
δεύειν τότε δόξαν ἔχοντας, οἱ λοιποὶ μὲν ὑτεὸ ῥᾳϑυμίας xci τῆς 

περὸς τὸ φιλεργεῖν μαλαχίας ἀνόητοι χαὶ ἀμαϑεῖς ἐπανῆχον αἰτῷ, 
μετὰ δ᾽ ἐχείνους τὸν νεώτατον '"Yoxavóv, δοὺς αὐτῷ τριαχόσια ζεύγη 
βοῶν, ἐξέγεεμιμεν ὁδὸν ἡμερῶν δύο εἰς τὴν ἐρημίαν σιτεροῦντα τὴν 
γῆν ἀποχρύψας τοὺς ζευχτῆρας ἱμάντας. ὁ δὲ γενόμενος ἐν τῷ 
τόπῳ χαὶ τοὺς ἱμάντας οὐχ ἔχων, τῆς μὲν τῶν βοηλατῶν γνώμης 
χατηλόγησεν συμβουλευόντων ττέμτεειν τερὸς τὸν ττατέρα χομιοῖντάς 
τινας τοὺς ἱμάντας, τὸν δὲ καιρὸν ἡγησάμενος μὴ δεῖν ἀττολλύναι 

meguuévovra τοὺς ἀττοσταλησομένους ἐτεενόησέν τι στρατηγιχὸν χαὶ 
τῆς ἡλικίας πρεσβύτερον. χατασφάξας γὰρ δέκα ζεύγη τὰ μὲν χρέα 
τοῖς ἐργάταις διένειμεν, τεμὼν δὲ τὰς δορὰς αὐτῶν xal σπιοιήσας 
ἱμάντας ἐνέδησεν τούτοις τὰ ζυγά, xai τοῦτον τὸν τρόττον στιείρας 
ἣν ὃ πατὴρ αὐτῷ πιροσέταξε γῆν ὑπτέστρεψψε “ερὸς αὐτόν. ἐλϑόντα 
δ᾽ ὁ πατὴρ ὑτεερηγάσεησεν τοῦ φρονήματος, xci τὴν ὀξύτητα τῆς 
διανοίας καὶ τὸ im' αὐτῇ τολμηρὸν ἐπαινέσας ὡς μόνον ὄντα γνή- 
σιον ἔτι μᾶλλον ἔστεργεν ἀχϑομένων ἐπὶ τούτῳ τῶν ἀδελφῶν. 

7. Ὡς δ᾽ ἀπτήγγειλέ τις αὐτῷ χατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν υἱὸν τῷ 
βασιλεῖ Πτολεμαίῳ γεγενῆσϑαι, xci τεάντες οἱ τερῶτοι τῆς Συρίας 
xal τῆς ὑπτηχόου χώρας ἑορτάζοντες τὴν γενέσιον ἡμέραν τοῦ τεαι- 
δέου μετὰ μεγάλης “πταρασχευῆς εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν ἐξώρμων, 
αὐτὸς μὲν ὑπὸ γήρως χατείχετο, τῶν δὲ υἱῶν ἀττιεττειρᾶτο εἴ τις 
αὐτῶν ἀπελϑεῖν βούλεται τιρὸς τὸν βασιλέα. τῶν δὲ τερεσβυτέρων 
χεαραιτησαμένων xal πρὸς τὰς τοιαύτας συνουσίας ἀγροιχότερον 
ἔχειν φησάντων, τὸν δ᾽ ἀδελφὸν ὙὙρχαγὸν σππτέμττειν συμβουλευσάν- 
των, ἡδέως ἀχούσας χαλεῖ τὸν ὙὙρχανὸν xai εἰ δύναται τιρὸς τὸν 

PFLAVWELatZonaras I p. 363 Suidas s. φιλεργός et ὑπερηγάπησε. 
ὃ οἵ --- 4 αὐτῷ recepit Suidas —Aourolom.Suidas τῆς οῃ. Ρ 4 μαλακίασ, 

xiras.F ἐπανῆχον, ἡ ΘΧ δἰ ΘΟ. τ. 231 ὅ δὲ L? 6 *óvo εἰς] αὖϑισ P 
Ἐξρημον cod. NO — 1 ἀποχρύψας -- 8 ἔχων] celans lora quibus ligantur quae 
non habens Lat ἱμάντας om. E ἱμάντας — 8 τοὺς om. PLat 8 ἱμάντας] 
ὃ δ᾽ iu&vtuo P ἕτὴν P Ἐγνώμην P — 9 χατελύγησε F ἡλόγησε E 
11 περιμένοντασ P — ἔτι ex ve corr. uid. m. 21, 13 *óog&o L'W 14 *2ve- 
δύσε: A Ἐζυγα] ζεύγια F ζευγεῖα V τούτω τῶ τρόπω E — 16 "δ᾽ ὃ — 
11 ἐπαινέσας! ὃ δὲ πατὴρ τοῦτον ὑπερηγάπησε τοῦ φρονήματος καὶ τῆς Ogv- 
τάτης διανοίας ὑπερεπαινέσας Suidas δὲ E — 18 Ἐἔτι μᾶλλον i. marg. suppl. 

F  *càv ἀδελφῶν ἐπὶ τούτω tr. 19 δὲ FA 20 γεγενῆσϑαι Α γεγέννητο 
E 21 *rob παιδὸσ 1, 22 τὴν om. E 28 *xavtysito Ρ ὅδ᾽ FV 
28 συνουσίας] οὐσίασ W 6 δ᾽ ἀδελφὸν] ἀδελφὸν PW δὲ ἀδελφὸν δὲ F ἀδελ- 
φὸν δὲ LV Ἐπέμπειν --- 21 Ὑρκανὸν om. PLat ᾿ 21 Ἐδύναιτο FLV 
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βασιλέα βαδίσαι καὶ τερόϑυμός ἐστιν ἀνέχρινεν. ἐπαγγειλαμένου 
δὲ πορεύσεσϑαι καὶ δεῖσθαι χρημάτων οὐ πολλῶν φήσαντος εἰς 
τὴν ὅδόν, ζήσεσθαι γὰρ ἐπιειχῶς ὥστε ἀρχέσειν αὐτῷ δραχμὰς 
μυρίας, ἥσϑη τοῦ παιδὸς τῇ σωφροσύνῃ. διαλιτεὼν δὲ ὀλίγον ὃ 
γεαῖς συνεβούλευε τῷ πατρὶ δῶρα μὲν αὐτόϑεν μὴ τεέμπειν τῷ 
βασιλεῖ, δοῦναι δὲ ἐπιστολὴν πρὸς τὸν iv ᾿41λεξανδρείᾳ οἰχονόμον, 
ὅττως αὐτῷ παρέχῃ πρὸς ὠνὴν ὧν ἂν εὕρῃ χαλλίστων καὶ πολυτε- 
λῶν χρήματα. ὃ δὲ νομίζων δέχα ταλάντων ἔσεσϑαι τὴν εἰς τὰς 
δωρεὰς τῷ βασιλεῖ δατεάνην xai τὸν υἱὸν ἐπαινέσας ὡς τταραινοῦντα 
χαλῶς, γράφει τῷ οἰχονόμῳ “4ρίονι, ὃς ἅπαντα τὰ ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ 
χρήματα αὐτοῦ διῴχει οὐχ ὄντα ἐλάσσω τρισχιλίων ταλάντων" ὃ 
γὰρ Ἰώσηπος τὰ ἀπὸ τῆς Συρίας χρήματα ἔπεμττεν εἰς “41λεξάν- 
δρειαν καὶ τῆς πιροϑεσμίας ἐνισταμένης, χαϑ᾽ ἣν ἔδει τῷ βασιλεῖ 
τοὺς φόρους ἀπαριϑμεῖν, ἔγραφεν τῷ «“Τρίονι τοῦτο ττοιεῖν. περὸς 
οὖν τοῦτον ἀπαιτήσας τὸν πατέρα ἐπιστολήν, λαβὼν εἰς τὴν 24Ae- 
ξάνδρειαν ὥρμησεν. ἐξελθόντος δ᾽ αὐτοῦ γράφουσιν οἱ ἀδελφοὶ 
πᾶσι τοῖς τοῦ βασιλέως φίλοις, ἵν᾿ αὐτὸν διαφϑείρωσιν. 

8, Ὡς δὲ παραγενόμενος εἰς τὴν Ἵλεξάνδρειαν ἀτεέδωχε τῷ 
Πρίονι τὴν ἐπιστολήν, ἐπτερωτήσαντος αὐτοῦ, τόσα βούλεται τά- 
λαντα λαβεῖν, ἤλτεισε δ᾽ αὐτὸν αἰτήσειν δέκα ἢ βραχεῖ τούτων τελέον, 
εἰχιόντος χιλίων χρήζειν ὀργισϑεὶς ἐττέπηληττεν αὐτῷ ὡς ἀσώτως 
ζῆν διεγνωχότι, καὶ πτῶς ὃ πατὴρ αὐτοῦ συναγάγοι τὴν οὐσίαν [ὡς] 
πονῶν xai ταῖς ἐπιϑυμίαις ἀντέχων ἐδήλου xal μιμητὴν αὐτὸν 
ἠξίου γενέσϑαι τοῦ γεγεννηχότος" δώσειν δ᾽ οὐδὲν τελέον ταλάν- 

PFLAMVWE Lat Zonaras I. p. 363 Suidas s. “γρχανός. 
1 βαδίζειν E zai] καὶ εἰ FLAVW Ἐἐπαγγειλάμενοσ L 2 πορεύ- 

σεσϑαι] ed. pr. πορεύεσϑαι codd. E se — iturum Lat 3 δραγμὰσ V 

4 "τῇ τοῦ παιδὸσ tr. L Ἐσωφροσύνῃ] φρονήσει V Ἐδιὰλειπὼν P —*9' 
FLV 5 συνεβούλευσε VE — *evtó9, F— 6 "δ᾽ FLV ἐν suppl. i. marg. 
m.2E τ Ἐπαρέχῃ παράσχη L παρέχει W * || ὠνὴν incip. M pars anti- 
quior — 8 Ἐχρημάτων FLMV et ex corr. A *ó δὲ] ὅϑεν M  Ἐτάλαντα 
W 10 ἀρίονι, (i. ras. A ἀρίωνι LVE ἀρείω W 11 Ἐδιῴχε! δῶ F 
12 Ἐἔπεμψεν W εἰς] εἰσ τὴν FLMVE 18 τῆς om. V 14 Ἀρίονι ἀρίωνι 
(ἐ i. ras. A ex εἰ corr. m. 2 1) PLAVE ἀρείονι 15 *crovrov] τοῦτο F ταῦτα 
M 195 ἀπαιτήσασ, & et αἱ 8.» τ i. ras. F ἀπατήσασ V ἐπιστολήν, λαβὼν] 
καὶ λαβὼν ἐπιστολὴν FMV 10 δὲ E Ἑαύυτῶ M [18 δὲ γενόμενοσ L 
ἐπέδωχε E 19 ἀρίονι, Li.ras. A ἀρίωνι PLVE ἀρείονι 20 ἤλπιζε FMV 

βραχὺ ἘΜ 22 καὶ πῶς — 24 γεγεννηκότος om. E πῶς — 28 ἐδήλου 
habet Suidas πῶς] ὡς coni συναγάγη Β ὡς] ὦ M', om. Lat 23 πονῶν] 
πλεῖον ΕΥ̓͂ πλείονα, « ex ? corr. Μ ἀντέχειν ex corr. M 24 ἠξίου om. P 
γίνεσϑαι ΕἾ γεγενηκότοσ F οὐδὲν πλέον] οὐδὲν πλέον ἔλεγε (-ev L'A!) LA 
οὐδὲν ἔλεγεν πλέον W ἔλεγεν οὐδὲν πλέον E, quibuscum consentit ut uid. Lat 
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τῶν δέχα xol ταῦτα εἰς δωρεὰς τῷ βασιλεῖ. παροξυνϑεὶς δ᾽ ὁ παῖς 204 

εἰς δεσμὰ τὸν ρίονα ἐνέβαλεν. τῆς δὲ τοῦ "A glovoc γυναιχὸς τοῦτο 
δηλωσάσης τῇ Κλεοπάτρᾳ xai δεὶ )ϑείσης, ὕσεως ἐχειτελήξῃ τῷ τεαιδί, 
σφόδρα γὰρ ἦν ὃ olv ἐν τιμῇ mag αὐτῇ , φανερὸν τί βασιλεῖ 

ὅ τοῦτο ἐποίησεν ἡ KAeomavga. ὁ δὲ Πτολεμαῖος σεέμινας τιρὸς τὸν 205 

Ὑρχανὸν ϑαυμάζειν ἔλεγεν, ᾿τὥς ἀποσταλεὶς τιρὸς αὐτὸν ὑττὺὸ τοῖ 
γεατρὸς οὔτε ὀφϑείη αἰτῷ xal προσέτε δήσειεν τὸν οἰχονόμον᾽ 
ἐλϑόντα οὖν τὴν αἰτίαν αὐτῷ μηνύειν ἐχέλευσεν. τὸν δέ φασιν 206 
ἀποχρίνασϑαι τῷ zagà τοῦ βασιλέως λέγειν αὐτῷ, ὅτι νόμος ἐστὶ 

10 zaQ' αὐτῷ κωλύων τὸν γεννηϑέντα γεύσασϑαι ϑυσιῶν, ziv εἰς τὸ 
ἱερὸν ἔλϑῃ xai ϑύσῃ τῷ ϑεῷ" χατὰ δὴ τοῦτον τὸν λογισμὸν οὐδ᾽ 
αὐτὸς ἐλϑεῖν τιρὸς αὐτὸν ττεριμένων τὰ δῶρα χομίσαι τοῦ σατρὸς 
εὐεργέτῃ γεγενημένῳ. τὸν δὲ δοῦλον χολάσαι τιαραχούσαντα cvy 207 
χεροσέταξεν" διαφέρειν γὰρ οὐδὲν ἢ μιχρὸν εἶναί τινα δεσπότην i 

15 μέγαν" ἂν οὖν μὴ χκολάζωμεν τοὺς τοιούτους, χαὶ σὺ τεροσδόχα ὑττὸ 

τῶν ἀρχομένων καταφρονηϑήσεσθϑαι.“ ταῦτ᾽ ἀχούσας ὁ Πτολεμαῖος 

εἰς γέλωτα ἐτράττη xal τὴν μεγαλοφροσύνην τοῦ ztat00c ἐθαύμασεν. 
9. ΠΙαϑὼν δὲ ὁ ᾿Ιρίων, ὕτι τοῦτον ὃ βασιλεὺς διετέϑη τὸν 208 

᾿ς τρόπον xal μηδεμία βοήϑειά ἐστιν αὐτῷ, δοὺς τὰ χίλια τάλαντα 
δὺ τῷ παιδὶ τῶν δεσμῶν ἀτελύϑη. χαὶ τρεῖς διαλιπὼν ἡμέρας ὃ 

Ὑρχανὸς ἠσπάσατο τοὺς βασιλέας. οἱ δὲ ἀσμένως αὐτὸν εἶδον 209 

xal φιλοφρόνως εἱστίασαν διὰ τὴν τιρὸς τὸν τετατέρα τιμήν. λάϑρα 
δὲ σιρὸς τοὺς ἐμττόρους ἀτιελϑὼν ὠνεῖται τταρ᾿ αὐτῶν :ταῖδας μὲν 
ἑχατὸν γράμματα ἐπιισταμένους καὶ ἀχμαιοτάτους, ἑνὸς ἕχαστον 

PFLAVWE Lat Zonaras I p. 364. 
1 *ravta- ταῦτ᾽ FMV ταῦτα δὲ (δ᾽ W) LW δωρεὰν V δῶρα E 

à] δὲ FLMVE ὁ δ᾽ W 2 ἀρίονα, (i. ras. A ἀρίωνα LVE &osiove  ἀρίο- 
vog, ( i. ras. A ἀρίωνοσ LV ἀρείονοσ W 4 ἀρίων, (i. ràs. A ἀρείων W 
7 *a«vto] ποτὲ M Ἐδήσειε 1. marg. suppl. m. 2 M *ro», τὸ 1. ras. F 
8 μηνύσειν P ἐλχέλευε (ev W) MW 9. λέγων V λέγειν αὐτῷ om. Lat 
10 ταὐτοῖς ex Lat Hudson *xritvo»,l marg. m.2 χωλύων M — *róv — 
ϑυσιῶν] communes-epulas prius attingere Lat; quare corruptelam subesse putat 
Schotanus  *ysíceoOa] μὴ γεύσασϑαι, ad μὴ i. marg. ascripta quaedam sunt, 
quae legi non possunt M ϑυσίασ FLAMVWE 11 Ἐἔλϑοι PLAW ἔλϑει M 
*95c«. AW ϑύσει MV. οὐδ᾽ αὐτὸν PFV 12 *z9óc] εἰσ M Ἐπεριμένων 
τὰ] περιμένοντα P περὶ μὲν οὖν τὰ F περὶ μὲν οὖν τοῦ τὰ V περὶ usvo W 
18 γενομένω FMV 15 "ἐὰν M  ἔἜχολάζοιμεν FMV 16 ταῦτα LAWE 
18 ὃ om. E *«gíov, ( i.ras. ἃ ἀρείων W — *ueré9g, 9i.ras. Α 19 *zai] 
zal ὅτι LAMW τὰ om. E Ἐχειλια P 20 "διὰλειπὼν P *ó om. 
FLMY 21 τὸν βασιλέα ὁ δὲ M Ἐβασιλεῖσ V — *sióe M 22 Ἑιστία- 
σαν P εἱστίασε M 23 *à49o0» V 24 ἕνα E 24 *évóc — 108, 1 ταλᾶν- 

tov] δοὺσ ἑνὸσ ἑχάστου τάλαντον ἕν M 
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ταλάντου, ἑχατὸν δὲ τταρϑένους τῆς αὐτῆς τιμῆς ἑχάστην. χληϑεὶς δ᾽ 
ἐφ᾽ ἑστίασιν πρὸς τὸν βασιλέα μετὰ τῶν τιρώτων τῆς χώρας ὕπο- 
χαταχλίνεται πτάντων, χαταφρονηϑεὶς ὡς zig ἔτι τὴν ἡλικίαν ὑτεὸ 
τῶν τοὺς τόπους χατὰ τὴν ἀξίαν διανεμόντων. τῶν δὲ συγχατα- 
χειμένων ττάντων τῶν μερῶν τὰ ὀστᾶ, ἀφήρουν γὰρ αὐτοὶ τὰς σάρ- 
χας, σωρευόντων ἔμτεροσϑεν τοῦ “Ὑρχανοῦ, ὡς τεληρῶσαι τὴν σπαρα- 

χειμένην αὐτῷ τράπεζαν, Τρύφων ὃς ἣν τοῦ βασιλέως ἄϑυρμα καὶ 
πρὸς τὰ σχώμματα καὶ τοὺς ἐν τοῖς ττότοις γέλωτας ἀτιεδέδειχτο, 
ππαραχαλεσάντων αὐτὸν τῶν χαταχειμένων τῇ τραττέζη παρεστὼς 

-1 LAC. c Ξ 5 , . ὁ ᾧ τ : -2 - 
τῷ βασιλεῖ, ,,00CG, εἶσεεν, ὦ δέσποτα, τὰ τταραχείμενα Ὑρχανῷ ὀστᾶ; 

ἐχ τούτου στόχασαι, ὅτι καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ τὴν Συρίαν ἅπασαν 
γιεριέδυσεν ὡς οὗτος ταῦτα τῶν σαρχῶν ἐγύμνωσεν.“ γελάσαντος 
δὲ πρὸς τὸν τοῦ Τρύφωνος λόγον τοῦ βασιλέως xal ἐρομένου τὸν 
Ὑρχανόν, ὅτι τοσαῦτ᾽ αὐτῷ πταράχειται ὀστᾶ, ,«εἰχότως, εἶττεν, ὦ 
δέσποτα" τοὺς μὲν γὰρ χύνας τὰ ὀστᾶ σὺν τοῖς χρέασιν χατεσϑέειν, 
ὥσττερ οὗτοι“ πρὸς τοὺς καταχειμένους ἐπιβλέπων, ὅτι μηϑὲν ἔμ- 
σιροσϑεν αὐτῶν ἔχειτο, ,,οἱ δὲ ἄνϑρωττοι τὸ χρέας ἐσϑίουσιν, τὰ 
δ᾽ ὀστᾶ δίπτουσιν, ὅττερ ἄνθρωττος ὧν χἀγὼ νῦν σπτεποίηχκα.“ ὃ 
δὲ βασιλεὺς ϑαυμάζει τὴν ἀπόχρισιν αὐτοῦ σοφὴν οὕτως γενομέ- 
γην xal τεάντας ἐχέλευσεν ἀναχροτῆσαι τῆς εὐτραπελίας ἀττοδεχό- 
μένος αὐτόν. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ τιρὸς ἕκαστον τῶν τοῦ βασιλέως φέλων 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 364 Suidas s. Πτολεμαῖος (9) ὑποχατακλίνε- 
ται ἄϑυρμα περιέδυσεν ἀνακροτῆσαι εὐτραπελία. 

ι * na oU» οὐσ, uid. ετ eras. V *zAn9sic] incip. Suidas s. Πτολεμαῖος, 

qui non accurate losephi uerba rettulit κληϑεὶς — 3 ἡλικίαν habet Suidas s. 

ὑποκατακλίνεται δὲ ESuid. 2 Ἐἐῤπ᾽ ἐστίασιν Ῥ εἰσ ἑστίασιν Suid. 
Ἐπρὸς τὸν — χώρας om. Suid. 4 Ἐγεμόντων ΝΜ Ἐσυναναχειμένων Suid. 

5 *rc om. PW Ἑάνήρουν PFLV τ *0c ἦν — S ἀπεδέδειχτο excripsit 
Suidas s. ἄϑυρμα 8 Ἐπρὸς τὰ σκώμματα] πρόσκωμμα W Ἐπρὸς om. 
FMV Ἐσχόμματα P *rovc] τοῖσ P ἀνεδέδεχτο FMV ἐπεδέδεχτο E 
ἐπεδείκνυτο Suid. 9 Ἐτῇ τραπέζῃ om. M nec satis commodum est, nisi mox 
τοῦ βασιλέως scribetur 10 Ἐτὰ om. PSuid. 11 Ἐστόχασε, £i. ras. P 
Ἐδστι iras P — *ó πατὴρ — 12 σαρχῶν habet Suidas s. περιέδυσεν 12 *og 
— ἐγύμνωσεν om. L 18 τοῦ om. FMV ἑρωμένου PL! 14 * 0x1] πῶς Suid. 
τοσαῦτα FLMVWESuid. — *óorée V — 16 Ἑαναχειμένουσ 1, συναναχειμένους 
Suid. ἐπιβλέπων) εἰπὼν PAW Suid. ἀποβλέψασ L eti. marg. A /óov E dicens 
Lat μηδὲν FLMVE Suid. Ἐἔμπροσϑεν] τῶν ἔμπροσϑεν W — 17 *à' FLMV 
18 δὲ FLMVSuid. ῥιπτοῦσιν LMVWE νῦν om. ESuid. ὁ δὲ βασιλεὺς 
om. PE Suid. 19 *9«vucoco FLMV et ut uid. Lat ovro VESuid. et ex 
corr. L— *ysvou£vgy, ys ex yccorr. L γεγενημένην M 20 zal om. FLMVLat 

πάντας — 21 αὐτόν habet Suidas s. ἀναχροτῆσαι et εὐτραπελία ἀπο- 

δεχομένουσ FLMVLat 21 αὐτὸν fin. Suidas s. Πτολεμαῖος δὲ AWE 

10 

15 
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πορευόμενος χαὶ TOY τιερὶ τὴν αὐλὴν δυνατῶν τοὺς μὲν ἠστάζετο, 
παρὰ δὲ τῶν οἰχετῶν ἀτιετευνϑάνετο, τί μέλλουσιν διδόναι τῷ βα- 
σιλεῖ δῶρον ἐν τῇ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ γενεσίῳ. τῶν δὲ ἀνὰ δέχα 
τάλαντα μέλλειν διδόναι φησάντων τοὺς μέν, τοὺς δὲ ἐν ἀξίᾳ χατὰ 
τὸ μέγεϑος τῆς οὐσίας ἕχαστον αὐτῶν, ὑπεχρίνετο λυπεῖσθαι διὰ τὸ 

μὴ δύνασϑαι τοιαύτην τιροσενεγχεῖν δωρεάν" τελέον γὰρ πέντε τα- 
λάντων οὐχ ἔχειν. οἱ δὲ ϑεράποντες ταῦτ᾽ ἀχούσαντες ἀτιήγγελλον 
τοῖς δεσπόταις. χαιρόντων δ᾽ αὐτῶν ὡς χαταγνωσθησομένου τοῦ 

Ἰωσίήτεου καὶ προσχρούσοντος τῷ βασιλεῖ διὰ τὴν βραχύτητα τῆς 
δωρεᾶς, ἐνστάσης τῆς ἡμέρας oi μὲν ἄλλοι πιροσέφερον τῷ βασιλεῖ 
ταλάντων οἱ λίαν μεγαλοδωρεῖσϑαι νομίζοντες οὐ πλεῖον εἴχοσι, 
ὃ δ᾽ Ὑρχανὸς otc ὠνήσατο σταῖδας ἑχατὸν xal τεαρϑένους τοσαύτας 

ἀνὰ τάλαντον ἑχάστῳ φέρειν δοὺς τιροσήγαγεν τοὺς μὲν τῷ βασιλεῖ. 
τὰς δὲ vj, Κλεοτιάτρᾳ. πάντων δὲ ϑαυμασάντων τὴν τεαρ᾽ ἐλπίδα 
τῶν δώρων πολυτέλειαν καὶ τῶν βασιλέων αὐτῶν, χαὶ τοῖς φίλοις 

ἔτι xol τοῖς τιερὶ τὴν ϑεραπείαν τοῦ βασιλέως οὖσιν σεολλῶν ἄξια 
ταλάντων δῶρα ἔδωχεν, ὡς διαφυγεῖν τὸν ἐξ αὐτῶν χίνδυνον" τού- 

τοις γὰρ ἐγεγράφεισαν αὐτοῦ οἱ ἀδελφοὶ διαχρήσασϑαι τὸν Ὕρχα- 
vóv. Πτολεμαῖος δὲ τὴν μεγαλοψυχίαν ἀγασάμενος τοῦ μειραχίου 
σεροσέταξεν αὐτῷ δωρεὰν ἣν βούλεται λαμβάνειν. ὃ δ᾽ οὐδὲν τελέον 
ἠξίωσεν αὐτῷ γενέσϑαι τταρ᾽ αὐτοῦ ἢ γράψαι τῷ πατρὶ καὶ τοῖς 
ἀδελφοῖς σπιερὶ αὐτοῦ. τιμήσας οὖν αὐτὸν φιλοτιμότατα xci δω- 
ρεὰς δοὺς λαμτιρὰς xal τῷ τὲ πατρὶ γράψας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 
xal πᾶσι τοῖς ἡγεμόσιν αὐτοῦ xci ἐπιτρόποις ἐξέπεμψεν. ἀχού- 
σαντὲς δὲ οἱ ἀδελφοὶ τούτων τετυχηχότα τὸν Ὑρχανὸν παρὰ vov 
βασιλέως xol μετὰ μεγάλης ἐττανερχόμενον τιμῆς, ἐξῆλθον ὑτταντη- 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 364. 

2 ἐπυνθάνετο LAWE Ἐδιδόναι!] δοϑῆναι 1, διαδιδόναι Μ 3 τῇ] vo 
LAME Ἐγενεϑλίω FLMV Ἐδέκα] δώδεχα V 4 Ἐμέλλειν om, FM 
τοὺς uiv u.3 ante ἀνὰ δέκα tr. FLAMVWE — *ó' FMV δ £eaocov] πρὸσ 
ἕχαστον LAM?WE ὁ "τοσαύτην F 7 Ἐξχειν, ἔχ ras. F ταῦτα E 
ἀχούοντεσ FMV ἘἀπήγγελονΝ — 80RE — 9 *ioseppum Lat καὶ om. 

M προσχρούσαντοσ L προσκησύσαντοα (s.m. 2 M 10 ἄλλο, 11 z«- 

λαντα E μεγάλα δωρεῖσϑαι (& ex or corr., ante ὃ ras. 7—$ litt. M) AMWE 
μεγαδωρεῖσϑαι P πλεῖον] V et ut uid. Lat πλειόνων PFLAMW πλείω E 
εἴχοσιν FLA!M τῶν sixoow E 12 δὲ FLMVE 14 *r&cg] roto ΕΒ παρ᾽ 
ἐλπίδα om. ELat 16 τοῖς om. FME 17 Ἐδῶρα suppl. man. alia M 

Ἐδέδωχεν M 18 ἐγεγράφεσαν FLM 19 *&ozaocusvoo FMV — 20 προσ- 

ἕταττεν FLAMVWE P A δὲ LE 21 *zal τοῖς ἀδελφοῖς om. Lat 

22 Ἐάδελφοῖς] ἀδελφοῖσ αὐτοῦ M φιλοτιμώτατα PL! 23 τε om. F 
24 ἡγεμόσι L 

216 

217 

215 

219 

220 

221 
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, - 2 - , 

σόμενοι x«l διαφϑεροῦντες αὑτὸν xal τοῦ πατρὸς εἰδότος" ὄργε- 
, 2 - , - M , , 

ζόμενος γὰρ αὐτῷ trextv τῶν εἷς τὰς δωρεὰς χρημάτων οὐκ ἐφρόν- 
- 3 c E , 

vibev τῆς σωτηρίας αὐτοῦ. τὴν ὀργὴν μέντοι τὴν τιρὸς τὸν υἱὸν 
ς 2 ΄ 2 , 

222 ὁ Ἰώσητιος ἀτιεχρύτιτετο φοβούμενος τὸν βασιλέα. συμβαλόντων 
2 1D. ee OD - ἢ , - 3. d Ἐς 

ὃ αὑτῷ τῶν ἀδελφῶν εἰς μάχην ἄλλους τε τῶν σὺν αὐτοῖς τεολλοὺς 5 
3 ΄ - 3 - ^ ΄ 

ἀπέχτεινεν xol δύο τῶν ἀδελφῶν, οἱ δὲ λοιποὶ διεσώϑησαν εἷς 
, , , 3 3 

Ἱεροσόλυμα πρὸς τὸν πατέρα. παραγενόμενον δ᾽ αὐτὸν εἰς τὴν 
LAE" , 2 ^ , - 

πόλιν ἐπτεὶ μηδεὶς ἐδέχετο, δείσας ἀνεχώρησεν εἰς τὴν ττέραν τοῦ 
2 , - 3 τ , ^ - , 

Ιορδάνου ποταμοῦ xGxei διέτριβεν φορολογῶν τοὺς βαρβάρους. 
2 ᾿ : m -- z 7 

223 10. Ἐβασίλευσεν δὲ κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν τῆς “1σίας NéAev- 10 
2 € τ ' 3 ^ , €^ E 2 , - , : 

224 xog ὁ Σωτὴρ émixaLovuevoc υἱὸς ὧν ΑἸντιόχου τοῦ μεγάλου. τε- 
- -€ - ^ y 3 3 

AevtG δὲ xal ὃ τοῦ Ὑρχανοῦ πατὴρ Ἰώσητεος ἀνὴρ ἀγαϑὸς yevó- 
, ' - 2 , 

μενος xai μεγαλόφρων, καὶ τὸν vOv Ιουδαίων λαὸν &x πτωχείας 
, 3 - , - , 

καὶ πραγμάτων ἀσϑενῶν εἰς λαμτιροτέρας ἀφορμὰς τοῦ βίου χατα- 

στήσας, εἴχοσι ἔτη xal Óvo τὰ τέλη τῆς Συρίας xal τῆς Φοινίκης 15 
τ ας: , , 3 , Wi ^ Ὁ RS 3 -29 

xci Σαμαρείας κατασχών. αἀπέϑανεν δὲ xal ὃ ϑεῖος αὐτοῦ Ovíag 

τὴν ἀρχιερωσύνην Σίμωνι τῷ παιδὶ χαταλιτεών. 
Τελευτήσαντος δὲ χαὶ τούτου ὃ υἱὸς αὐτοῦ διάδοχος τῆς τι- 

ce 3 ^ Α N e c " * » 
μῆς Ονίας γίνεται, zog ὃν ὃ “αχεδαιμονίων βασιλεὺς Losuoc 
πρεσβείαν ve ἔπεμψεν xal ἐπιστολάς, ὧν τὸ ἀντίγραφόν ἐστι τοι- 90 

226 oiro' «Αασιλεὺς “1αχεδαιμονέων “1ρειος Ὀνίᾳ χαίρειν. ἐντυχόντες 
γραφῇ τινι εὕρομεν, ὡς ἐξ ἑνὸς εἶεν γένους Ιουδαῖοι καὶ “1αχεδαι- 
μόνιοι χαὶ ix τῆς πρὸς βραμον οἰχειότητος. δίχαιον οὖν ἔστιν 
ἀδελγοὺς ὑμᾶς ὄντας διαπτέμττεσϑαι πρὸς ἡμᾶς sco ὧν ἂν Bov- 

[E] [S] [ar 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 365. 

ι *é«g9&oobrveo Ρ Ὁ. ἕνεχεν om. FE fort. recte 4 ὃ om. LW 
, ἐπεὲ : * : up 

ioseppus Lat Ἐσυμβαλοντων 8. n. 2 M 5 δὲ Εὶ i Ἐτον) τὸν ἴδιον 
αὐτῶν Ῥ * eic] εἰσ Ἱεροσόλυμα P Ἐτὴν suppl. m. 1 À 8 τὴν] τὸ 

, »ᾧ αν Ω ' , 

LAMW Zon * n£gav] πέ" (ραν i. ras. m. 2) V 11 * Yojo] Φιλοπάτωρ 
cod. NC ex chronographis (uid. Sync. p. 526, 542) quod ab Usserio probatum 

1 : T 
recepit Dindorf *ogv] ἦν P 12 *ioseppus Lat 14 ἀσϑενοῦν W 
15 εἴκοσιν F εἴχοσι — δύο] τριάκοντα καὶ ἕξ ἔτη cod. NC cf. $ 186 τὴσ 
συρίασ τέλη tr. τῆς (ante Φοινίκης) om. V — 16 σαμαρίασ Ρ 11" χατα- 

, ᾿ , J - - b - 

λειπών P 18 i. marg. ε΄ L V Lat ó om. PE Ἐτιμῆς] vo αὐτοῦ V. 

19 Ἐζωνίασ PV Ἐλακεδαιμονίίσ Μ ἄριοσ PL!E ἄρριοσ V — 20 Ἐἔπεμπε 

FLMV ἐπιστολὴν E τὸ om. P τοιοῦτον FVW τοῦτο L 21 poc P 
ἄρριοσ  ἰωνία W 22 γραφῇ] ἐν γραφῆ PA'W εἶεν γένους] εἰσ ἕν 
γένοσ Ῥ 23 ἀβράαμον PL ἁβράαμον Ἐ ἅβραμον MVW abraham Lat 
24 ὑμᾶς] ἡμᾶσ P — ἡμᾶς! ἀλλήλουσ P —— βουλοίμεϑα ποιήσωμεν P 
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λησϑε. ποιήσομεν δὲ καὶ ἡμεῖς τοῦτο, χαὶ τά τε ὑμέτερα ἴδια 
γομιοῦμεν χαὶ τὰ αὑτῶν χοινὰ πρὸς ὑμᾶς ἕξομεν. “ημοτέλης ó 
φέρων τὰ γράμματα διατέμτιει τὰς ἐπιστολάς. τὰ γεγραμμένα 
ἐστὶν τετράγωνα" ἣ σφραγίς ἐστιν ἀετὸς δράχοντος ἐπεειλημμένος."" 

11. Ἡ μὲν οὖν ἐπειστολὴ ἡ τιεμφϑεῖσα ὑπὸ τοῦ “Ταχεδαιμονίων 
βασιλέως τοῦτον σιεριεῖχε τὸν τρόττον. ἀτιοϑανόντος δὲ Ἰωσήτεου 
τὸν λαὸν συνέβη στασιάσαι διὰ τοὺς παῖδας αὐτοῦ. τῶν γὰρ 
πρεσβυτέρων χεύλεμον ἐξενεγκαμέ vuv γερὸς Ὑρχανόν, oc ἦν νεώτατος 
τῶν Ιωσήτίου τέχνων, διέστη τὸ τιλῆϑος. xai οἱ μὲν τελείους τοῖς 
χερεσβυτέροις συνεμάχουν xal ὃ ἀρχιερεὺς Σίμων διὰ τὴν συγγέ- 

γδιαν" ὃ δὲ Ὑρχανὸς ἐπτανελϑεῖν μὲν οὐχέτι ἔγνω εἰς Ἱεροσόλυμα, 
προσχαϑίσας δὲ τοῖς τιέραν τοῦ Ιορδάνου συνεχῶς ἐπτολέμει τοὺς 

ἀάραβας, ὡς πολλοὺς αὐτῶν xal ἀποχτεῖναι χαὶ λαβεῖν αἰχμαλώ- 
τους. ὠχοδόμησεν δὲ βᾶριν ἰσχυρὰν iw λίϑου λευχοῦ χατασχευάσας 

σεᾶσαν μέχρι καὶ τῆς στέγης ἐγγλύψας ζῷα τταμμεγεϑέστατα, τεεριή- 
γαγεν δ᾽ αὐτῇ εὔριπον μέγαν xal βαϑύν. £x δὲ τῆς χαταντιχρὺ τοῦ 
ὄρους πέτρας διατεμιὼν αὐτῆς τὸ προέχον σττήλαια τεολλῶν σταδίων 
τὸ μῆχος κατεσχεύασεν. ἔπειτα οἴχους ἐν αὐτῇ τοὺς μὲν εἰς συμ- 
πόσια τοὺς δ᾽ εἰς ὕτενον xal δίαιταν ἐπτοίησεν, ὑδάτων δὲ διαϑεόν- 
τῶν τελῆϑος, ἃ καὶ τέρψις ἦν καὶ κόσμος τῆς αὐλῆς, εἰσήγαγεν. 
τὰ μέντοι στόμια τῶν σ:τηλαίων ὥστε ἕνα δι᾿ αὐτῶν εἰσδῦναι xcl 
μὴ πλείους βραχύτερα ἤνοιξεν" xal ταῦτ᾽ ἐπίτηδες ἀσφαλείας ἕνεχα 
τοῦ μὴ πολιορχηϑεὶς ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν xal κινδυνεῦσαι ληφϑεὶς 
χατεσχεύασεν. σπιρροσῳχοδόμησε δὲ xal αὐλὰς τῷ μεγέϑει διαφερού- 
σας xai τεαραδείσοις ἐχόσμησε τεαμμήχεσι. καὶ τοιοῦτον ἀτιεργασά- 
μενος τὸν τόπον Τύρον ὠνόμασεν. οὗτος ὃ τόπος ἐστὶ μεταξὺ τῆς 

PFLAOVWELat Zonaras I p. 365. 
1 τοῦτο] ταῦτα P τὸ αὐτὸ FV idem Lat ἡμέτερα V ἰδια] δια FV 

μι 
2 νοοῦμεν P αὐτῶν PFLM'VW τὰ χοινὰ αὐτῶν tr. P ὑμᾶσ, v ex ἡ 
corr. V ἔχομεν FV δημοτελὴσ PFL δημοτελῆσ W δημοτελεῖσ V 
4 ἐπιλημμένοσ PL' ὅ ὑπὸ] παρὰ V 6i margg.s' Le'E  *ioseppo Lat 
9 *ioseppi Lat τῶν πρεσβυτέρων E 11 Ἐἔγνω] διέγνω ΕἾ 12 Ἐἐπο- 
λέμει, εἰ eX ov corr. F 13 *óc — αἰχμαλώτρυς om. Lat Ἐρὕτωσ post 

αἰχμαλώτους add. P 14 βάρην P 15 ἅπασαν FLV στέγης] yo 
PAMW Lat 16 δὲ FLAVWE «vigo E *evguuuov AMW "μέγα 
ΡΕῚ;" Ἐχαταντικρυσ P κχκαταντιχρὺ- À χκαταντιχρὴσ W 11 προέχον] 
προσέχον P sinistram extensionem Lat Ἐσπήλαια] τηλέα P 18 αὐτῇ! 
«vto E 19 δὲ FLVE 20 Ἐπλήϑη Cocceji *& om. P 21 Ἐδιὰ P 
εἰσδῦναι] εἰσιέναι FLV. εἰσδύνειν WE 22 ταῦτα W Ἐάσφαλίασ P 
33 xa] om. FVE — 24 κατεσχεύασα L! αὐλοὺσ E 25 χαὶ] &o καὶ FLV 
ἐχόμησε L' 206 Ἐωνόμασιν V! ἐστὴ ἔστι τὲ F τῆς] τῆσ τε FLAMVW 

τ τῷ ue 
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Agoíag xal τῆς Ἰουδαίας χεέραν τοῦ Ἰορδάνου οὐ πόρρω τῆς 

Ἐσσεβωνίτιδος. ἤρξε δ᾽ ἐχείνων τῶν μερῶν ii ἔτη ἑπτά, πάντα 
τὸν χρόνον ὃν Popes. τῆς Συρίας ἐβασίλευσεν. Der e δὲ 

τούτου μετ᾽ αὐτὸν ὃ ἀδελφὸς ᾿Αντίοχος ὃ χληϑεὶς Ἐπιφανὴς τὴν 

βασιλείαν κατέσχεν. τελευτᾷ δὲ xoi Πτολεμαῖος ὃ τῆς «ἰγύπτου 
βασιλεὺς καὶ αὐτὸς ἐπικαλούμενος Ἐπιφανής, καταλιτεὼν δύο τεαῖ- 

δας ἔτι βραχεῖς τὴν ἡλικίαν, ὧν ὃ μὲν πρεσβύτερος Φιλομήτωρ 
ἐχαλεῖτο, Φύσχων δὲ ὃ νεώτερος. Ὑρχανὸς δὲ δρῶν μεγάλην δύνα- 
μιν ἔχοντα τὸν ᾿Αντίοχον xol δείσας. μὴ συλληφϑεὶς om αὐτοῦ 
χολασϑῇ διὰ τὰ πρὸς τοὺς Ἄραβας αὐτῷ πεπραγμένα, τελευτᾷ 
τὸν βίον αὐτόχειρ αὐτοῦ γενόμενος. τὴν δ᾽ οὐσίαν αὐτοῦ πᾶσαν 
4[yríoyoc λαμβάνει. 

V. 1. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν ἀποϑανόντος xal ᾿Ονίου τοῦ 
ἀρχιερέως τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ τὴν ἀρχιερωσύνην ᾿Αντίοχος δίδω- 
σιν" ὃ γὰρ παῖς, ὃν Ὀνίας καταλελοίπει, ἐ ἔτι νήπιος ἢν. δηλώσομεν δὲ 1 
τὰ περὶ τοῦ παιδὸς τούτου χατὰ χώραν ἕχαστα. Ἰησοῦς δέ, οὗτος 

γὰρ qv ὃ τοῦ Ὀνίου ἀδελφός, τὴν ἀρχιερωσύνην ἀφηῃρέϑη προσορ- 
γισϑέντος αὐτῷ τοῦ βασιλέως χαὶ δόντος αὐτὴν τῷ νεωτάτῳ αὐτοῦ 
ἀδελφῷ "Ovíe τοὔνομα. Σίμωνι γὰρ οὗτοι τρεῖς ἐγένοντο παῖδες, 
χαὶ εἰς τοὺς τρεῖς ἧχεν 7 ἀρχιερωσύνη, καϑὼς δεδηλώκαμεν. ὃ 
uiv οὖν Ἰησοῦς Ἰάσονα αὑτὸν μετωνόμασεν, ó δὲ ᾿Ονίας ἐχλήϑη 
lMMevéAaoc. στασιάσαντος οὖν τοῦ χσεροτέρου ἀρχιερέως Ἰησοῦ σιρὸς 

τὸν μετὰ ταῦτα χατασταϑέντα Πεγνέλαον xol τοῦ πλήϑους διανε- 
μηϑέντος εἰς ἑχατέρους, ἔχ τῆς Mevelaov μοίρας oi Τωβίου τεαῖδες 
ἐγένοντο, τὸ δὲ ττλέον τοῦ λαοῦ τῷ Ἰάσονι συνελάμβανεν, ὑφ᾽ οὗ 
xai σπτονγούμενοι 0 τὲ ΠἹἸῆενέλαος xci οἱ παῖδες oi τοῦ Τωβίου πρὸς 

$ 240 — 1. Maccab. I 11. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 365. 

2 ἐσεβωνίτιδοσ FL sebonitide Lat δὲ E Ἐἐπὶ χαὶ 1 8. ἐβασίλευεν 
E δὲ! γὰρ FLAMVWE 4 ἘΛΔντίοχος] ὃ ἀντίοχοσ  ἔἘχληϑὴσ W 
6 αὐτὸ L' χκαλούμενοσ FV κεχλημένοσ E ἙχαταλειπῶνΡ — 8 *gvoxov 
ex qvouxov Corr. Ρ. 9 ἔχοντα δύναμιν tr. LAMWE ἘΜῊ] μὴ καὶ FEY 
10 αὑτοῦ À αὐτῶ E ἑαυτοῦ Zon 11 δὲ LE 18 i.marg. VILat 14 Ἰησοῦ 
om. FLVE ἈἈντίοχος om. W 15 χαταλελοίπειν L! κατελελοίπει E νήπιοσ 

ἦν ἔτι tr. FLAMVWE δηλώσωμεν M 16 παιδίου V *obroc] αὐτὸσ 
P  17*ó0m.M τοῦ Ὀνίου ἀδελφός] ἀδελφὸσ τοῦ ονίου FVE ἀδελφὸσ ὃ 
τοῦ ὀνίου LAMW 18 Ἐδιδόντοσ FLV — *avcov] eorum Lat 19 Ἐῤνίω PA! 

21 *ovv om. FM s. L ἐάσωνα V! E αὑτὸν] αὐτὸν PW ἑαυτὸν FLMVE 
Σ 4 : e , , 

αὐτὸν A 244 ἐκ om. E fort. recte 25 *éy£vovro — 26 Τωβίου om. F 
πλεῖον VE ἱτωάσονι P ἰάσωνι MV!E Ἐσυνελάμβανον W 2Σ26 οἱ παῖδεσ 
οἱ τωβίου WE οἱ τοῦ τωβίου παῖδεσ 1, ot τωβίου παῖδεσ V 
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᾿Αντίοχον ἀνεχώρησαν δηλοῦντες αὐτῷ, ὅτι βούλονται τοὺς πατρίους 
γόμους χαταλιπόντες καὶ τὴν wav. αὐτοὺς πολιτείαν ἕπεσθαι τοῖς βα- 
σιλιχοῖς χαὶ τὴν Ἑ }λληνιχὴν τεολιτείαν ἔχειν. τταρεχάλεσαν οὖν αὐτὸν 
ἐτειτρέψαι αὐτοῖς οἰχοδομῆσαι γυμνάσιον ἐν “Ἱεροσολύμοις. συγχω- 
ρήσαντος δὲ χαὶ τὴν τῶν αἰδοίων τεεριτομὴν ἐτεεχάλυψαν, ὡς av 
εἶεν καὶ τὰ περὶ τὴν ἀπόδυσιν Ἕλληνες, τά τε ἄλλα πιάνϑ᾽ ὅσα ἦν 
αὐτοῖς πτάτρια σταρέντες ἐμιμοῦντο τὰ τῶν ἄλλων ἐϑνῶν ἔργα. 

2. ᾿Αντίοχος δὲ τῆς βασιλείας αὐτῷ χωρούσης χατὰ τρόπον 
ἐπὶ τὴν “Ἵἴγυτετον διέγνω στρατεύσασϑαι, τιόϑον αὐτῆς λαβὼν xci 
διὰ τὸ τῶν Πτολεμαίου τταἰδων χαταφρονεῖν ἀσϑενῶν ἔτι τυγχα- 
γόντων xal μηδέτεω “τράγματα τηλικαῦτα διέπειν δυναμένων. γενό- 
μενος οὖν μετὰ :τολλῆς δυνάμεως χατὰ τὸ Πηλούσιον xci δόλῳ 
τὸν Φιλομήτορα Πτολεμαῖον ἐχ:τεριελϑὼν χαταλαμβάνει τὴν Αἴγυ- 
σύτον, χαὶ γενόμενος ἐν τοῖς “τερὶ lMéuquv τόποις xci χατασχὼν 

ταύτην ὥρμησεν il τὴν “Ἵλεξάνδρειαν, ὡς πολιορχίφ, τεαραστη- 
σόμενος αὐτὴν xal τὸν ἐχεῖ βασιλεύοντα χειρωσόμενος Πτολεμαῖον. 
ἀπεχρούσϑη δ᾽ οὐ τῆς ᾿λεξανδρείας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ὅλης .Ai- 
γύπτου, Ῥωμαίων αὐτῷ τταραγγειλάντων ἀπέχεσϑαι τῆς χώρας. 
χαϑὼς ἤδη που xal πρότερον ἐν ἄλλοις δεδηλώχαμεν. διηγήσομαι 
δὲ xarà μέρος τὰ περὶ τοῦτον τὸν βασιλέα, ὡς τήν τε Ιουδαίαν 
ἐχειρώσατο xal τὸν ναόν" ἐν γὰρ τῇ τιρώτῃ μου zQayuaortíq χεφα- 
λαιωδῶς αὐτῶν ἐπιμνησϑεὶς ἀναγχαῖον ἡγησάμην νῦν εἰς τὴν ἐπ᾽ 
ἀχριβὲς αὐτῶν ἐπανελϑεῖν ὑφήγησιν. 

ὃ. Ὑποστρέψας ἀττὸ τῆς Αἰγύπτου διὰ τὸ παρὰ Ῥωμαίων 
δέος ὃ βασιλεὺς ᾿Τντίοχος ἐτεὶ τὴν ἹΙεροσολυμιτῶν ττόλιν ἐξεστρά- 
τευσεν, xal γενόμενος ἐν αὐτῇ ἔτει ἑχατοστῷ xol τεσσαραχοστῷ 

$ 240 — 1. Macc. I 14. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 3655sq. 
2 χαταλειπόντεσ P «καὶ om. PE ἕπεσϑαι --- ὃ πολιτείαν om. PE 

ἔσεσϑαι 8. παρεκάλεσεν, tv ex «v corr. E παρεχάλουν ΕἾ ὃ τῶν om. 
E 6 τὰ om. LW πάντα E *0g W 7 "τῶν om. F * GALOV 
ἐθνῶν] ἀλλοεϑνῶν FLV fort. recte 9. ἘἜστρατεύεσϑαι ΕἾ — 12 ovv] δὲ E 
13 ἐχπεριελϑὼν] περιελϑὼν FVE *cnv| ἐπὶ v5v P 14 "μέμφην P 
49 Ἐπαραιτησόμενοσ P — 16 αὐτὴν — χειρωσόμενος om. P — exei] ἐκεῖσε M 
βασιλεύοντα! βασιλέα AMW χειροσόμενοσ Τ,᾿ χειρισόμενοσ M! 11 *ov 
τῆς] οὐὐα ΕΒ μόνησ E 19 ἐν ἀλλοις] ἐν ἀλλήλοισ Ἐ' et alibi Lat 20 Ἐτούτων, 
ὦ ex ocorr. ὧς] δσ PFLVW τε om. FLV 22 αὐτὸν Ρ vivom. P 
24 i. marg. ζ΄ LE ὑποστρέψας] ὑποστρέψασ γὰρ FM?V ὑποστρέψασ τοίνυν 
E reuersus ergo Lat *óouatou P 25 *ó om. P Uu τὴν τῶν Ἐ 

26 ἔτει — 114, 15 παραβῆνα!] anno. centesimo XLIII post regnum primi seleuci 
CLIII olympiade uicesimo et V. die mensis chasleu, quem macedones apelleon 
nominant, caepit eam sine conflictione cuiuspiam, aperientibus ei portas his, qui 

Iosephus III. 8 
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xal τρίτῳ μετὰ τοὺς ἀτὸ Σελεύχου βασιλεῖς ἀμαχητὶ λαμβάνει τὴν 
σπόλιν ἀνοιξάντων αὐτῷ τὰς πύλας ὅσοι τῆς ἐχείνου προαιρέσεως 
ἤσαν. ἐγχρατὴς δ᾽ οὕτως τῶν Ἱεροσολύμων γενόμενος πολλοὺς ἀπέ- 
χτεινὲν TOY τἀναντία φρονούντων xal χρήματα πολλὰ συλήσας ὑπέ- 
στρεψεν εἰς ᾿Ἵντιόχειαν. 

4. Συνέβη δὲ μετὰ ἔτη δίο τῷ ἕχατοστῷ xci τεσσαραχοστῷ 
zal πέμττῳ ἔτει μηνὸς πέμπτῃ xci εἰχάδι, ὃς χαλεῖταει χατὰ μὲν 
ἡμᾶς ᾿Ἐξελέους, κατὰ δὲ “]αχεδόνας ᾿“πελλαῖος, ὀλυμτειάδι ἑχατοστῇ 
χαὶ στεντηχοστῇ xol τρίτῃ μετὰ ττολλῆς δυνάμεως ἀναβῆναι τὸν 
βασιλέα εἰς “Ιεροσόλυμα xci προστοιησάμενον εἰρήνην ἀπάτῃ 
περιγενέσϑαι τῆς ττόλεως. ἐφείσατο δὲ τότε οὐδὲ τῶν εἰσδεξα- 
μένων αὐτὸν διὰ τὸν ἐν τῷ ναῷ πλοῦτον, ἀλλ᾽ ὑπὸ πλεονεξίας, | 
χρυσὸν γὰρ ἑἕἑώρα :τολὺν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὸν ἄλλον τῶν ἄνα- 
ϑημάτων χόσμον ττολυτελέστατον, ἵνα συλήσῃη τοῦτον, ὑττέμεινε 
τὰς πρὸς ἐχείνους αἰτῷ σπονδὰς παραβῆναι. περιδύσας οὖν τὸν 
γαόν, ὡς χαὶ τὰ σχεύη τοῦ ϑεοῦ βαστάσαι λυχνίας χρυσᾶς χαὶ 
βωμὸν χρύσεον χαὶ τράπεζαν χαὶ τὰ ϑυσιαστήρια, χαὶ μηδὲ τῶν 
χαταπτετασμάτων ἀποσχόμενος, ἅπτερ ἦν ix βύσσου καὶ κόχχου 
πεποιημένα, χενώσας δὲ xal τοὺς ϑησαυροὺς τοὺς ἀπτοχρύφους xal 
μηδὲν ὅλως vztoAutOY, εἰς μέγα τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐπὶ τούτοις πεένϑος ! 

ἐνέβαλεν. χαὶ γὰρ τὰς χαϑημερινὰς ϑυσίας, ἃς ττροσέφερον τῷ ϑεῷ 
χατὰ τὸν νόμον, ἐχώλυσεν αὐτοὺς προσφέρειν, καὶ δεαρττάσας ττᾶσαν 
τὴν πόλιν τοὺς μὲν ἀττέχτεινεν τοὺς δ᾽ αἰχμαλώτους γυναιξὶν ἅμα 

$ 246 — 1. Macc. I 20: 8 248 — 1. Macc. I 23, 54, 59: $ 250 — 1. Macc. I 21. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 366 Suidas s. περιδύσας. 
uoluntati eius consentiebant. | ingressusque ciuitatem  hierosolymorum | multos 
interemit sibi contraria sapientes, nec non etiam eos, qui portas aperientes ciui- 

tatem ei tradiderunt, propter templi diuitias interfecit, multasque ab eo auferens 

pecunias ad antiochiam reuersus est Lat 1*za«jom.W *«ouéac FL 

3 sad παν L οὗτοσ FV οὕτω ME — 4*rz& ἐναντία FLV — 7 hinc 
sumpsit Syncellus p. 531 εἰχάδι, x i.ras.P S ᾿Ἐξελέους] ζαλαιοῦσ F χασε- 
λεὺσ AM χασελὲφ, q €x v corr. m. 1 W ζαλεοῦσ V, om. spatio 7— S litt. uacuo 
relicto 1, cAasleu Lat, cf. $ 319 XI 148 ᾿4πελλαῖος] ἀπελλέοσ P ioc i. ras. 
S—9lit. W — *oavuzucóg Ρ 9 Ἐχαὶ πεντηχοστῇ om. L 10 Ἐπροσποιῆς 
ccusvoc V 11 δὲ] δὴ PFLMVW 12 αὐτὸν] αὐτῶν P cgo πόλεωσ V 
ἀλλ᾽ — 15 παραβῆναι om. E 13 ἱερῷ] v«o P καὶ τῶν ἄλλων ἀναϑυ- 
μάτων W 19 αὐτῷ] αὐτῶν P αὐτοῦ AM αὐτὸν W Ἐπεριδύσας — 
10 βαστάσαι habet Suidas 16 "βαστάσασ 1," χρυσέασ FLAMVW 
18 ἀποσχωμενοσ P χοχχίνου LAMW 19 *rotc ἀποχρύφους χαὶ om. 
Lat 20 Ἐάπολειπῶν P 21 Ἐἐνέβαλλε 1, &g ἐπέφερον E 23 δὲ 
FLAMVWE 
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xal τέχνοις ἔλαβεν, ὡς τῶν ζωγρηϑέντων περὶ μυρίους γενέσϑαι 
τὸ τιλῆϑος. ἐνέπρησε δ᾽ αἰτῆς τὰ χάλλιστα *cl χαταβαλὼν τὰ 
τείχη τὴν ἐν τῇ κάτω πόλει φχοδόμησεν ἄκραν" ἦν γὰρ ὑψηλὴ καὶ 
ὑχεερχειμένη τὸ ἱερόν" χαὶ διὰ τοῖτο αὐτὴν ὀχυρώσας τείχεσιν ὑψηλοῖς 
x«i 7εύργοις φρουρὰν αχεδονιχὴν ἐγχατέστησεν. ἔμενον δ᾽ οὐδὲν 
ἧττον ἐν τῇ ἄχρᾳ xal τοῦ σπιλήϑους οἱ ἀσεβεῖς καὶ πονηροὶ τὸν 
τρότεον, bq ̂ ὧν πολλὰ xal δεινὰ τοὺς ττολίτας συνέβη τεαϑεῖν. 

ἐποιχοδομήσας δὲ χαὶ τῷ ϑυσιαστηρίῳ βωμὸν ὁ βασιλεὺς σύας Gc 
αὐτοῦ κατέσφαξε, ϑυσίαν οὐ νόμιμον οὐδὲ “τάτριον τῇ ᾿Ιουδαίων 
ϑρησχείᾳ ταύτην ἐπιτελῶν. ἠνάγχασε δ᾽ αὐτοὺς ἀφεμένους τὴν scepi 
τὸν αἰτῶν ϑεὸν ϑρησχείαν τοὺς bz αὐτοῦ νομιζομένους σέβεσθαι, 
οἰχοδομήσαντας δὲ ἐν ἑχάστῃ πόλει xal χώμῃ τεμένη αὐτῶν xal 
βωμοὺς χαϑιδρύσαντας ϑύειν Ur! αὐτοῖς σῦς xa9^ ἡμέραν. ἐκέλευσε 
δὲ xal μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέχνα, χολάσειν ἀτιειλήσας εἴ τις 
παρὰ ταῦτα ποιῶν εὑρεϑείη. χατέστησε δὲ καὶ ἐτισχόττους, οἱ 
προσαναγχάσουσιν αὐτοὺς τὰ ἐπεσταλμένα γχεοιεῖν. χαὶ πολλοὶ μὲν 
τῶν ᾿Ιουδαίων οἱ μὲν ἑχοντὶ οἱ δὲ καὶ 0v. εὐλάβειαν τῆς ἐπεηγγελμένης 
τιμωρίας χατηχολούϑουν οἷς ὃ βασιλεὺς διετέταχτο, oí δὲ δοχιμώ- 

τατοι χαὶ τὰς ψυχὰς εὐγενεῖς οὐχ ἐφρόντισαν αὐτοῦ, τῶν δὲ τεατρίων 
ἐϑῶν πλείονα λόγον ἔσχον ἢ τῆς τιμωρίας, ἣν οὐ πειϑομένοις 
ἐπείλησεν αὐτοῖς. «ci διὰ τοῦτο χατὰ πιᾶσαν ἡμέραν αἰχιζόμενοι καὶ 
σεικρὰς βασάνους ὑπομένοντες ἀπέϑνησχον. χαὶ γὰρ μαστιγούμενοι 
zai τὰ σώματα λυμαινόμενοι ζῶντες ἔτι χαὶ ἐιμιπενέοντες ἀνεσταυ- 

$ 251 — 1. Macc. I 32. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 366. 
1 *zcl om. P Ἐἔλαβεν] deduxit Lat — 208 E — *zerta2«gov 1, 

8 *bwy P 4 τοῦτ᾿ FLA!V αὐτὴν] ταύτην WE ἀἘόχυρωσας τείχεσιν] 
ὀχυρῶσ ἐτείχισενῬΡἨ ὃ *x«lom.P ἐφρουρῶν P ἐνέμενον ῬΡ — 6 ἤττον εἰσ 
τὴν ἄχραν P τὸν om. W 7 καὶ om. V 8 *Bouóv, ὦ ex o corr., 
ante 2 deletum uo P cv«c] vac E 9 Ἑαύτῶ W Ἐχατὰσφάξαι P 
τῇ vj vov 1 10 Ἐάνάγχασε, & suppl. rubricator F δ δὲ χαὶ E 
Ἐῤφρεμένουσ L τὴν] τῆσ FVE 11 ξαὐτὸν V ϑρησχείασ FVE — *voja- 
ζομένου L 12 Ἐοἰχοδομήσαντεσ AMW δὲ] τε coni ἐν om. W 
Ἐπόλει καὶ κώμῃ! χῶρα καὶ πόλει (χῶρα i. ras. m. 2 corr. ex -- - εἰ} 10 "αὐτοὺσ 
W 18 ἐχαϑιδρύσαντεσ AMW te E προσέταξεν (-ξε A?M) post ἡμέραν 

add. LAMWE *éxcAsve V 14 ἔχοόλασιν PELV et ut uid. Lat 15 χατέ- 
στησεὶ i. marg. VII Lat 1606 αὐτοῦ V αὐτοῖσ E "ἐπισταλμένα W 11 καὶ 
om. F 18 ἐπηγγειλμένησ L 20 Ἐὴ] οἱ F 21 Ἐχαὶ om. W . 22 *bmo- 
μένοντες] ὑποφέροντεσ FLV μαστιζόμενοι FLV 28 λοιμαινόμενοι L 

zal πάντα δεινὰ καρτερήσαντεσ ante ζῶντες add. P, dubito an recte * éy- 
πλέοντεσ P 

s * 

2 

25 

2 9 

2 
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ροῦντο, τὰς δὲ γυναῖκας xal τοὺς παῖδας αὐτῶν, οὖς ττιεριέτεμνον 
παρὰ τὴν τοῦ βασιλέως προαίρεσιν, ἀττῆγχον ἐχ τῶν τραχήλων 
αὐτοὺς τῶν ἀνεσταυρωμένων γονέων ἀπαρτῶντες. ἠφανίζετο δ᾽ εὖ 
που βίβλος εὑρεϑείη ἱερὰ xoi νόμος, καὶ παρ᾽ οἷς εὑρέϑη xol 

αὐτοὶ χαχοὶ χαχῶς ἀττώλλυντο. 
5. Ταῖτα βλέποντες οἵ Σαμαρεῖται πάσχοντας τοὺς Ἰουδαίους 

οὐχέϑ᾽ ὡμολόγουν αὑτοὺς εἶναι συγγενεῖς αὐτῶν οὐδὲ τὸν ἐν Γαρι- 
ζεὶν ναὸν τοῦ μεγίστου ϑεοῦ, τῇ φύσει ποιοῦντες ἀχόλουϑα, ἣν δεδη- 
λώκαμεν, χαὶ λέγοντες αὑτοὺς Πήδων ἀποίκους χαὶ Περσῶν" χαὶ 
γάρ εἶσιν τούτων ἄποιχοι. πέμψαντες οὖν πρὸς τὸν “Αντίοχον 
πρέσβεις xal ἐπιστολὴν ἐδήλουν τὰ ὑπογεγραμμένα᾽ «βασιλεῖ 
᾿Αντιόχῳ Se) ἐπιφανεῖ ὑπόμνημα sagi τῶν ἐν Σιχίμοις Σιδωνέων. 
oi ἡμέτεροι πρόγονοι διά τινας αὐχμοὺς τῆς χώρας παρακολουθϑή- 
σαντες ἀρχαίᾳ τινὶ δεισιδαιμονίᾳ ἔϑος ἐποίησαν σέβειν τὴν saga 
τοῖς Ἰουδαίοις λεγομένην σαββάτων ἡμέραν, ἱδρυσάμενοι δὲ ἀνώνυμον 
ἐν τῷ Γαριζεὶν λεγομένῳ ὄρει ἱερὸν ἔϑυον ἐπ᾿ αὐτοῦ τὰς χαϑη- 
χούσας ϑυσίας. σοῦ δὲ τοῖς Ἰουδαίοις τῆς πονηρίας αὐτῶν ἀξέως 
χρησαμένου, οἱ τὰ βασιλιχὰ διοικοῦντες οἰόμενοι κατὰ συγγένειαν 
ἡμᾶς ταὐτὰ ποιεῖν ἐχείνοις ταῖς ὁμοίαις αἰτίαις περιάπτουσιν, ὄντων 
ἡμῶν τὸ ἀνέχαϑεν t s xal τοῦτο φανερόν ἐστιν ἐκ τῶν 
“ολιτιχῶν ἀναγραφῶν. ἀξιοῦμεν οὖν σε τὸν εὐεργέτην χαὶ σωτῆρα 
προστάξαι ᾿“1πολλωνίῳ τῷ μεριδάρχῃ xal Νικάνορι τῷ τὰ βασιλιχὰ 
πράττοντι μηδὲν ἡμῖν ἐνοχλεῖν προσάπτουσι τὰς τῶν ᾿Ιουδαέων 

8. 256 — 1. Macc. I 5654. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 567. 
1 Ἐπεριέτεμον coni 2 *emjyyov FL! 3 ἀναρτῶντεσ E δ᾽ δὲ 

ΑΝΥ δὲ χαὶ E 4 Ἐχαὶ (ante παρ᾽) om ΕἾ, εὑρεϑὴῆ PME εὑρεϑείη FLV 
5 αὐτοὶ οὗτοι FLAMVWE Ἐάπόλλυνται P ἀπόλλυντο FW ἀπώλοντο 

V 6 "Ταῦτα ταῦτα δὲ FLAMVW Ἐσαμαρίται Ῥ 1 οὐχέτ᾽ P οὐχέτι 

AMWE αὐτοὺσ PFLMVW éavtovo  γαρίζειν FW γαριζεὶ A. γαριζὶν (Lex 
ἢ corr. M) MV Γαριζεῖ coni 8 ἣν] ἦν P ὧν LAMW 9 αὐτοὺσ PFLA!'MW 
12 Ἑάντιοχει P Ἐξπιφανῆ PL! ὑπόμνημα] ὑπόμνησισ F ὑπομνήματα 
LAMW σηχίμοισ P σιδονίων L! 13 οἱ s. Ἐ αὐχμοὺς τῆς zooac] 
συχνοὺσ τῆσ χώρασ (τῆσ χώρασ συχνοὺσ tr. F) λοιμοὺσ FLV crebras prouin- 
ciae pestilentias Lat αὐχμοὺσ Ἐ παραχολουθϑήσαντεσ, ε i. ras. A παραχολου- 
ϑήσαντασ W 15 τῶν σαββάτων LAMWE 16 γαρίζιν Ἐ' yagiiv (1 ex 
corr. M) MVE γαρίζειν W — *izgov L? ἐπ᾽ αὐτῶ E 17 *r&o χαϑηκούσασ 
ϑυσίασ post Ἰουδαίοις add. F 19 "ἡμᾶς s. M ταῦτα FLMVWE Ἐτὰς 

ὁμοίας αἰτίας Ernesti προσάπτουσιν PAMWE 20 Ἐανέχαϑε Ε Ἐσιδονίων 

P ἐστιν οὰ!.ΜὝ 22 νιχάνωρι MVW τὰ. Ρ 28 *zuiv om. M 
προσάπτουσιν F 
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αἰτίας, ἡμῶν καὶ τῷ γένει καὶ τοῖς ἔϑεσιν ἀλλοτρίων ὑτεαρχόντων, 
- ^ 3 , ^ ^ »4 1 , , 

σι-ροσαγορευϑῆναι δὲ τὸ ἀνώνυμον ἱερὸν uoc ᾿Ελληνίου" yevou£voi 
γὰρ τούτου τ«αυσόμεϑα μὲν ἐνοχλούμενοι, τοῖς δ᾽ ἔργοις μετὰ ἀδείας 
γεροσανέχοντες μείζονάς σοι γιοιήσομεν τὰς τιροσόδους.“" ταῦτα τῶν 262 
Σαμαρέων δεηϑέντων ἀντέγραψεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὶς τάδε" ,βασιλεὶς 
'dvvíoyog Νιχάνορι. οἱ ἐν Σιχίμοις Σιδώγιοι ἐπέδωκαν τὸ κατα- 
χεχωρισμένον ὑτεόμνημα. cel ovv συμβουλευομένοις ἡμῖν μετὰ τῶν 
φίλων παρέστησαν οἱ πεμφϑέντες ὑτε᾽ αὐτῶν, ὕτι μηδὲν τοῖς τῶν 
Ιουδαίων ἐγχλήμασι τπιροσήχουσιν, ἀλλὰ τοῖς Ἑλληνιχοῖς ἔϑεσιν αἷ- 
ροῦνται χρώμενοι ζῆν, ἀπολύίομέν τὲ αὐτοὺς τῶν αἰτιῶν, χαὶ τὸ 
zt«Q' αὐτοῖς ἱερόν, χαϑάτιερ ἠξιώχασι, προσαγορευϑήτω dic Ἑλ- 
ληνίου.““ ταῦτα δὲ xal ᾿Α΄πολλωνίῳ τῷ μεριδάρχῃ ἐτιέστειλεν ἕχτῳ 
ἔτει χαὶ τεσσαραχοστῷ μηνὸς Ἑχατομβαιῶνος 'Yoxavíov ὀχτωχαι- 
δεχάτῃ. 

΄- . H 5 - Δ. 

VI. 1. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν ἣν vig οἰχῶν ἐν Πωδαὶ : 
, - 3 , , , ' 3 ΄ - - 

χιυμῃ τῆς Ἰουδαίας, ὄνομα ϊατταϑίας, υἱὸς Ιωάννου τοῦ Συμεῶνος 
-2 , c A ar. ] p 7 Q c , 3 

τοῦ «΄σαμωναίου, ἱερεὺς ἐξ ἐφημερίδος Ιώαβος, Ἱεροσολυμίτης. ἦσαν 
3 2 - , 3 , , ^ ^ , 

δ᾽ αὐτῷ υἱοὶ πέντε, ᾿Ιωάγνης ὃ καλούμενος Γάδδης xai Σίμων ὃ 
, ι 9 , € , | - 0 ftv. 

xAndelg Θάτις χαὶ [ovóag ὃ χαλούμενος Maxafaiog καὶ Ἐλεάζαρος 

8 265 — 1. Macc. II 1. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 367 Exc Peiresc. Syncellus p. 531 Suidas 

Moóssítu. 

1 ἔϑνεσιν M! 2. *Zxvoo W  yzvoué£vovrvov L'! — 3 0g2ovusvou. W 
μετ᾿ FLV 4 προσώδουσ P ὃ Ἐσαμαρειτῶν FLV 6θ σιχίμη E "σιδόνιοι 

AO t , MU 
F χαταχεχωρισμένον (s. m. 2) L publicam Lat 8 ugó ἐν Μ 10 *azoZvousv 
P 11 ἠξιώχεισαν E /— 12 ταὐτὰ Α eadem Lat 13 ἔτει us tr. V — Ere] 
γὰρ ἘΞ τεσσεραχοστῶ, s ante o ex « corr. A ἑχατοστῷ post τεσσαραχοστῷ 
addendum esse monuit Foy-Vaillant in historia regum Syriae p. 97. ἑχατονβαίω- 
voc P ἑχατομβέωνοσ, ἐ i.ras.2litt. m. 2 W Ὑρχανίου] hyrcani Lat, om. ed. 

pr. ὀχτοχαιδεκάτη F 14 Hecatombaeon suspectus; Hyrcanius tamen aliunde 

ignotus 15 i marg.; L  ;»]incip Exc ^ Moóei] μωδεεὶμ FV Suidas μω- 
δαιεῖ L'AMW μωδεεῖ L*uoósz E modin Lat μωδεῖ Exc 16 * ovoucr: PLAMW 

τα * [ἐὺ * - 

Ἐμκατϑίασ F ματϑίασ Exc et Sync. υἱὸς] υἱὸσ δὲ E Ἐσυμαιῶνοσ V 

11 Ἑάσαμωνέου P. ἀσσαμωναίου VExc ἐφημερίασ LAMW Exc Ἰώαβος] 
ἰωάριβοσ FLV ioab aut iobab Lat ἰωαριβ Maccab. ἱεροσολυμήτησ Exc 
ὃ ἱεροσολυμίτησ P 18 δὲ EExc γαδδὶσ FAM γαδδησ LVE γαδδὴσ 
W γαύδεισ Exc Πάδδης Sync 19 Θάτις] ϑαϑίσ LAM μαϑϑὶσ Β' μαϑϑῆσ 
V ϑαϑὴσ W ϑαδὴσ E mathias Lat ϑάϑεισ Exc Θάσος Sync Θασσισ Maccab. 

xal (ante Ἰούδας) om. Exc μαχχαβαῖοσ FLAMVWEExcSyne machabeus 
Lat 19 — p. 118, 1 *eft eleazarus qui dictus est sapphus et abraham qui 
dictus est ionathan Lat 

263 

264 
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267 ὃ χληϑεὶς -igàv xci Ἰωνάϑης ὃ χληϑεὶς IM4qqoic. οὗτος οὖν ὃ 
Π]ατταϑίας ἀπωδύρετο τοῖς τέχγοις τὴν χατάστασιν τῶν τιραγμάτων 

xoi τήν τε τῆς πόλεως διαρτταγὴν καὶ τοῦ ναοῦ τὴν σύλησιν καὶ τοῦ 
γελήϑους τὰς συμφοράς, ἔλεγέν τὲ χρεῖττον αὐτοῖς εἶναι ὑπὲρ τῶν 

σιατρίων νόμων ἀποθανεῖν ἢ ζῆν οὕτως ἀσεβῶς. 

268 2.'EA9óvrov δὲ elg τὴν Motiv χώμην τῶν ὑττὸ τοῦ βασιλέως 
χαϑεσταμένων ἐπὶ τῷ ποιεῖν ἀναγχάζειν τοὺς Ἰουδαίους ἃ διετέταχτο 
χαὶ ϑύειν τοὺς ἐχεῖ χελευόντων, ὡς ὃ βασιλεὺς χελεύσειεν, διά τε 

τὴν δόξαν τήν τε διὰ τὰ ἄλλα χαὶ διὰ τὴν εὐτπταιδίαν ἀξιούντων 
269 τὸν Π͵ατταϑίαν προχατάρχειν τῶν ϑυσιῶν. χαταχολουϑήσειν γὰρ 

αὐτῷ xal τοὺς πολίτας, χαὶ διὰ τοῦτο τιμηϑήσεσθαι πρὸς τοῦ 
βασιλέως, ὃ Π]ατταϑίας οὐχ ἔφασχεν ποιήσειν, οὐδ᾽ εἰ τὰ πάντα 
ἔϑνη τοῖς ᾿Αντιόχου προστάγμασιν ἢ διὰ φόβον ἢ δι᾿ εὐαρέστησιν 
ὑπαχούει, πεισϑύσεσϑαί τπτοτ᾽ αὐτὸς μετὰ τῶν τέχνων τὴν ττάτριον 

270 ϑρησχείαν ἐγχαταλιπτεῖν. ὡς δὲ σιωπήσαντος αὐτοῦ προσελθών 15 
τις τῶν Ἰουδαίων ἔϑυσεν εἰς μέσον χαϑ᾽ ἃ προσέταξεν ᾿Αντίοχος, 
ϑυμωϑεὶς ὃ ΠἸατταϑίας ὥρμησεν ἐπ αὐτὸν μετὰ τῶν παίδων 
ἐχόντων xoníócg xci αὐτόν ve ἐχεῖνον διέφϑειρεν xal τὸν στρα- 
τηγὸν τοῦ βασιλέως ᾿Απελλῆν, ὃς ἐπτηνάγχαζεν, διεχρήσατο μετ᾽ 

271 ὀλίγων στρατιωτῶν, xal τὸν βωμὸν χαϑελὼν ἀνέχραγεν, ..εἴ τις 90 
ζηλωτής ἐστιν τῶν πατρίων ἐϑῶν xal τῆς τοῦ ϑεοῦ ϑρησχείας, 
ἑπέσϑω, φησίν, ἐμοί,“ 

NS * - , 

xai ταῦτ᾽ εἰτιὼν μετὰ τῶν τέχνων εἰς τὴν 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 367 Exc Peiresc. 

1 αὖραν PE αρὰν Exc Αβαρὰν Sync — *Tova9nc] ἐωάννησ P — *angovc 
LAMW sappus Lat Σαπφοῦς Sync 2. ἐματταϑίασ, τταϑίασ i. ras. angustiore 
F ματϑίασ L Exc 3 τε om. FLV 4 vc] δὲ Exc εἶναι om. Exc 

5 ἀσεβῶς! ἀφόβωσ P ἀδόξωσ FV sine gloria Lat 6 *e490vrso P *ó 
FLV μωδεεὶμ FV μωδαιεὶ LAMW modin Lat μωδεῖν Exc Ἐχῶν) rovc 
p 7 χαϑεσταμένουσ P χαϑισταμένων FLV Exc ἐπὶ τῷ om. FV τῷ] 

τὸ PFL'AMW 8. "τοὺς ἐχεῖ] il/ic constitutis idolis Lat — ve] δὲ FLAMVWE 
Exc 9 ἔτε διὰ] διά τε coni — *óix] περὶ AM Ἐτάλλα FLV ᾿εὐπαιδίαν) 

doctrina (h. e. παιδείαν) Lat εὐποιδίαν Exc 10 Ἐματταϑίαν, τταϑίαν 1. ras. 

F, «x ex «9 corr. L ματϑίαν Exc 12 Ἐματϑίασ Exc οὐδὲ E Ἐξ εἰσ 

Exc τὰ] τἄλλα FLAMVW τὰ ἄλλα E Exc, idem ut uid. Lat, in quo αἰϊὶ 
omnes 13 *roig] τοῖσ τοῦ Exc ἘΠ δι᾿ εὐαρέστησιν om. Lat * διὰ 
W εὐαρέστησι») εὐεργέτησιν FLV. εὐαρεστίαν E Exc 14 *vnaxovos. Exc 
ποτὲ E Exc αὐτοῖσ AWE Exc 15 *9ongoztlav] ϑυσίαν M ἐγκαταλει- 
πεῖν P χαταλιπεῖν FLVE 16 Ἐεὶς μέσον ἔϑυσεν tr. ed. pr. χαϑὼσ E 

17 * nac oag F ματταϑίασ, tt ex v9 corr. L ματϑίασ Exc 18 Ἐχοπίδας) 

ladios Lat * zai] χύπτοντεσ P diéq ϑειρον P 22 ησίν om. E ταῦτα E 1j 

FVEExc 
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ἔρημον ἐξώρμησεν χαταλιγειὼν ἅτεασαν τὴν αὐτοῦ χεῆσιν ἐν τῇ χώμῃ. 
τὸ δ᾽ αὐτὸ xal ἄλλοι σπιοιήσαντες μετὰ τέχνων χαὶ γυναιχῶν ἔφυ- 

γον εἰς τὴν ἔρημον zal ἐν τοῖς σ᾽ιηλαίοις διῆγον. ἀχούσαντες δὲ 

ταῦϑ᾽ οἱ τοῦ βασιλέως στρατηγοὶ χαὶ τὴν δύναμιν ὅσην εἶναι 
συνέβαινεν ἐν τῇ ἀχροπόλει τῶν Ἱεροσολύμων ἀναλαβόντες ἰδίωξαν 
εἰς τὴν ἔρημον τοὺς Ιουδαίους. x«i χαταλαβόντες τὸ μὲν τιρῶτον 
αὐτοὺς ἐτεεχείρουν τεείϑειν μετανοήσαντας αἱρεῖσθαι τὰ συμφέροντα 
xal μὴ τιροσάγειν αὐτοῖς ἀνάγχην, ὥστ᾽ αὐτοῖς χρήσασϑαι πολέμου 
γόμῳ᾽ μὴ προσδεχομένων δὲ τοὺς λόγους, ἀλλὰ τἀναντία φρο- 
γούντων, συμβάλλουσιν αὐτοῖς εἰς μάχην σαββάτων ἡμέρᾳ, καὶ ὡς 
εἶχον οὕτως ἐν τοῖς σπηλαίοις αὐτοὺς κατέφλεξαν οὐδὲ ἀμυνομένους 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς εἰσόδους ἐμφράξαντας" τοῦ δὲ ἀμύνασϑαι διὰ τὴν 

ἡμέραν ἀπέσχοντο μηδ᾽ ἐν χαχοῖς παραβῆναι τὴν τοῦ σαββάτου 
τιμὴν ϑελήσαντες" ἀργεῖν γὰρ ἡμῖν ἐν αὐτῇ νόμιμόν ἐστιν. ἀττέ- 
ϑανον μὲν οὖν σὺν γυναιξὶ καὶ τέχνοις ἐμιτονιγέντες τοῖς στιηλαίοις 

ὡσεὶ χίλιοι, πεολλοὶ δὲ xal διασωϑέντες τῷ "]ατταϑίᾳ τιροσέϑεντο 
χἀχεῖνον ἄρχοντα ἀπέδειξαν. ὃ δὲ χαὶ σαββάτοις αὐτοὺς ἐδίδαξε 
μάχεσϑαι λέγων, ὡς εἰ μὴ ποιήσουσι τοῦτο φυλαττόμενοι τὸ νόμι- 
μον, αὐτοῖς ἔσονται πολέμιοι, τῶν μὲν ἐχϑρῶν κατ᾽ ἐχείνην τὴν 
ἡμέραν αὐτοῖς τιροσβαλλόντων, αὐτῶν δ᾽ οὐχ ἀμυνομένων, κωλύσειν 
vé μηδὲν οὕτως ἀμαχητὶ zavrag ἀπολέσϑαι. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἔπεισεν 
αὐτούς, καὶ ἄχρι δεῦρο μένει τεαρ᾽ ἡμῖν τὸ xal σαββάτοις, εἴ ποτε 

S011 — 1. Macc. 1.28. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 368 Exc Peiresc. 

1 Ἐχαταλειπὼν P τὴν ἅπασαν tr. E Exc *avrov À Ἔχτησιν, 
x suppl A  *Zv» τῇ κώμῃ om. Lat 2. δὲ Exc ἀλλοῖ πολλοὶ PAMWE Exc 
multi Lat ἄλλοι πολλοὶ coni πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι Zon 4 ταῦτα FLVE Exc 

5 Ἑϊεροσολυμιτῶν Exc 1 * μετανοήσαντεσ L 8 προσάγειν, εἰν 1. ras. 
m.2v ogte FLAMVW Exc χρῆσϑαι FV πολέμου νόμῳ] πολεμου- 
μένοισ PLAM πολεμουμένουσ W tamquam hostibus Lat 9 τὰ ἐναντία FL 
10 Ἐσαββάτου Exc ^ 11 Ἐσπηλαίοις] παλαιοῖσ Exc ἢ χατέφλεξαν)] χατέσφαξαν 
FLV *ovózv FLV Exc 12 Ἐτοῦ] to Exc *auvvec9e. FLV Exc 
13 μηδὲ EExc 14 Ἐἐϑελήσαντεσ Exc ἀργεῖν γὰρ] ἣν ἀργεῖν PW αὐτῇ! 
αὐτῷ FLV 15 *u£» om. F Exc Ἐσὺν γυναιξὶ καὶ τέχνοις om. Exc 
Ἐἐῤμπνηγέντεσ P συμπνιγέντεσ (ι in ἡ corr. L?) FLV ἐχπνιγέντεσ Exc τοῖς 
σπηλαίοις om. Exc 16 ὡσεὶ oc FVE Exc Ἐματϑία Exc 17 ἐδίδασχε 
(χεν ΑἸ FLAMVWE Exc 18 λέγων om. E Exc Ἐποιήσωσι Exc 
19 «broic ex corr. Α ἑξαυτοῖσ FLVE Exc Ἐπολέμαιοι W 20 προσβα- 
λόντων VE δὲ EExc 21 ταῦτα AE Exc 22 πολεμεῖν x«l σαββάτω 
post Ἑαὐτούς add. Exc — *ézgi δεῦρο om. Exc ἡμῖν] εβραιοισ Exc "τὸ 
om.Exc καὶ] χαὶ ἐν LA 2v WE Ἐσάββατα Exc "εἴποτε δεήσειεν om. Exc 
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δεήσειεν, μάχεσϑαι. ποιήσας οὖν δίναμιν πολλὴν ττερὶ αὐτὸν Mocvva- 
ϑίας τούς τε βωμοὺς καϑεῖλεν xal τοὺς ἐξαμαρτάνοντας ἀπέχτεινεν, 
ὅσους λαβεῖν ὑποχειρίους ἡδυνήϑη" ττολλοὶ γὰρ δι᾿ εὐλάβειαν 
διεστεάρησαν εἰς τὰ πέριξ ἔϑνη" τῶν τε “ταίδων τοὺς οὐ περιτε- 
τμημένους ἐχέλευσεττεριτέμνεσθαι τοὺς ἐπὶ τῷ κωλύειν καϑεσταμένους 5 

ἐχβαλών. 
3. ἄρξας δ᾽ ἐνιαυτὸν xal χαταττεσὼν εἰς νόσον προσχαλεῖται 

τοὺς παῖδας, xal τετεριστησάμενος αὐτοὺς ..ἐγὼ μέν, eiztev, ὦ παῖδες, 

ἄστειμει τὴν εἱμαρμένην πορείαν, παρατίϑεμαι δ᾽ ὑμῖν τοὐμὸν 
φρόνημα καὶ παραχαλῶ μὴ γενέσθαι χαχοὺς αὐτοῦ φύλαχας, ἀλλὰ t 
μεμνημένους τῆς τοῦ φύσαντος ὑμᾶς xal ϑρεψαμένου τεροαιρέσεως 

ἔϑη ve σώζειν τὰ πάτρια xol κινδυνεύουσαν οἴχεσϑαι τὴν ἀρχαέαν 
“πολιτείαν ἀναχτᾶσϑαι μὴ συμφερομένους τοῖς ἢ διὰ βούλησιν ἢ δι᾽ 
ἀνάγχην προδιδοῦσιν αὐτήν, ἀλλ᾽ ἀξιῶ παῖδας ὄντας ἐμοὺς ἐμμεῖναι 
xci βίας ἁπάσης καὶ ἀνάγχης ἐττάνω γενέσϑαι, τὰς ψυχὰς οὕτω 
παρασχευασαμένους, ὥστ᾽ ἀποϑανεῖν ὑττὲρ τῶν νόμων, ἂν δέῃ, 
λογιζομένους v009^, ὅτι τὸ ϑεῖον τοιούτους ὑμᾶς δρῶν οὐχ ὑπερό- 
ψεται, τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἀγασάμενον ἀττοδώσει ττάλιν ὑμῖν αὐτοὺς zal τὴν 
ἐλευϑερίαν, ἐν ἦ ζήσεσϑε μετ᾽ ἀδείας τῶν ἰδίων ἀ:τολαύοντες ἐθῶν, 
ἀπτοχαταστήσει" ϑνητὰ μὲν γὰρ τὰ σώματα ἡμῶν xal ἐπίχηρα, τῇ 
δὲ τῶν ἔργων μνήμῃ τάξιν ἀϑανασίας λαμβάνομεν, ἧς ἐρασϑέντας 

8-.218 — 1. Macc. II 44. 

PFLAMVWELat Zonaras 1 p. 368 Exc Peiresc. 

1 Ἐπολλὴν περὲ αὐτὸν] περιαυτὸν μεγάλην Exc — *avvóv AM — *uataSiac 
P ὁ ματταϑίασ M. ὃ ματϑίασ Exc 2 ἐξαμαρτόντασ (-ὥντασ FL) FLAMVWE 

Ἐκπέχτεινεν om. Exc 3 Ἐἐδυνήϑη FLAMW 4 τῶν] abhinc breuiat 
Exec ὃ ἔἘπεριτεμεῖσϑαι 1, περιτετμῆσϑαι AMW τῷ! τὸ FA!W et ex corr. 
P καϑισταμένουσ AMVW 7i.marg. 9L VII] Lat δὲ AMWE Exc 

ἐνιαυτὸν voco τὸν βίον τελευτάι fin. Exc Ἐχατὰπεσὸν P προκαλεῖται 
E 8 περιστησαμένουσ F ὦ παῖδεσ εἶπεν tt AMWE 9. εϊμαρμένην] 
τῆσ εἱμαρμένησ ΕἾ ἔἕπαρατίϑημι PAMW δὲ AMVWE "τοὐμὸν φρό- 
vague] patrias leges Lat 10 αὐτοὺσ FV αὐτοῖσ P 12 ἔϑη] ἔτι E 
Ἐσώιζειν A Ἐρχαίαν] πατρώαν V 13 "αἀναχτᾶσϑε P et fort. Lat 
14 αὐτὴν ex αὐτῆσ corr. F *g&o] ἀξίουσ FVLat ἀξιῶσαι W ἐμοὺς ἐμ- 

μεῖνα] ἐμοῦ  ἐν]μεῖναι 1, 15 ἁπάσης] πάσησ V τε πάσησ E "οὕτωσ 

FLAMVW 16 Ἐπαρεσχευασμένουσ FLV ὥστε FLAMVWE * ei L 
17 ὑμᾶς om. W Ἐδρὸν P 18 9" om. P ἀγασάμενον] ἀγασάμενοσ P 

ἀπογευσάμενον W ἀποδώσει] δώσει PLW αὐτοὺς] αὐτοῖσ P. αὐτῶ F 

αὐτὸ LVW, om. δὲ [19 ζήσεσϑαι ΜΥ μετὰ AMW ἀδίασ Ρ ἐδίων) 
ἰουδαίων W ἀπολαβόντεσ F ἀπολαύοντασ L 320 ἀπὸχαταστήσειεν Ρ μὲν 

; . Μ΄ 
om. F ὑμῶν Lat Hudson 21 λαμβάνει LV et ut uid. Lat ἐρασϑέντεσ L 
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ὑμᾶς βούλομαι διώχειν τὴν εὔχλειαν χαὶ τὰ μέγιστα ὑφισταμένους 
μὴ ὀκνεῖν zig αὐτῶν ἀττολιπεῖν τὸν βίον. μάλιστα δ᾽ ὑμῖν ὁμονοεῖν 
"παραινῶ καὶ πιρρὸς 0 τις ὑμῶν πέφυχεν ἀμείνων ϑατέρου τιρὸς τοῖτ᾽ 
εἴχοντας ἀλλήλοις οἰχείαις χρῆσϑαι ταῖς ἀρεταῖς. χαὶ Σίμωνα μὲν 

τὸν ἀδελφὸν συνέσει τιρούχοντα τιατέρα ἡγεῖσϑε xci οἷς ἂν οὗτος 
συμβουλεύσῃ τιείϑεσϑε, Π]αχαβαῖον δὲ τῆς στρατιᾶς δι᾿ ἀνδρείαν xai 
ἰσχὺν στρατηγὸν ἕξετε" τὸ γὰρ ἔϑνος οὗτος ἐχδιχήσει καὶ ἀμυνεῖται 
τοὺς πολεμίους. σιροσίεσϑε δὲ xci τοὺς δικαίους καὶ ϑεοσεβεῖς xci 
τὴν δύναμιν αὐτῶν aUSere." 

4. Ταῦτα διαλεχϑεὶς τοῖς “ταισὶν καὶ τὸν ϑεὸν εὐξάμενος σύμμα- 
yov αὐτοῖς γενέσϑαι zal τῷ λαῷ τὴν ἰδίαν ἀνασῶσαι τιάλιν τοῦ βίου 
συνήϑειαν, μετ᾽ οὐ πολὺ τελευτᾷ, xal ϑάστεται μὲν ἐν ἸΠωδαὶ 
mévOog ἐτε αὐτῷ μέγα παντὸς τοῦ λαοῦ ποιησαμένου, διεδέξατο 
δὲ τὴν προστασίαν τῶν πραγμάτων ὃ τιαῖς αὐτοῦ Ἰούδας ὁ xal 
Maxxafaiog ἑκατοστῷ ἔτει xal τεσσαραχοστῷ xal ἕχτῳ. συναραμένων 
δ᾽ αὐτῷ προθύμως τῶν ἀδελφῶν χαὶ τῶν ἄλλων τούς T€ τιολε- 
κίους ἐξέβαλεν ἐκ τῆς χώρας καὶ τοὺς τταρανομήσαντας τῶν ὁμοφύλων 
εἰς τὰ ππάτρια διεχρήσατο xal ἐχαϑάρισεν ἀπτὸ παντὸς μιάσματος 
τὴν γῆν. 
: VII. 1. Ταῦτ᾽ ἀκούσας -πολλώνιος ó τῆς Σαμαρείας στρατηγὸς 

ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ὥρμησεν ἐεὶ τὸν Ιούδαν. ὃ δὲ ἀττήντησεν αὐτῷ 
xul συμβαλὼν χρατεῖ τῇ μάχῃ xal ττολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπτέχτειγεν, 
ἐν οἷς καὶ τὸν στρατηγὸν πολλώνιον, οὗ xal τὴν μάχαιραν, ἡ χρῆσϑαι 
συνέβαινεν ἐχεῖνον, σχυλεύσας αὐτὸς εἶχεν, τελείους δὲ τραυματίας 
ἐποίησεν καὶ ττολλὴν λείαν ἐκ τοῦ στρατοττέδου λαβὼν τῶν πολεμίων 

8 282 — 1. Macc. II 64. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 36$. 

2 ἀπὸλειπεν P δὲ Ε 8. δ] ἅ Εὶ fort recte τοῦτ᾽] ταῦϑ᾽ Sic P ταῦτα 
Ε 4 Ἐείχοντασ M 5 ἡγεῖσϑαι A!M!E! 6 συμβουλεύη LAVWE 
Ἐπείϑεσϑε, s finale i. ras. ἃ πείϑεσϑαι F'VWE' μακχαβαῖον FLAMVWE 
machabeun Lat Ἐστρατείασ FW ἀνδρείαν, i. marg. « (h. e. ἀνδρίαν) A 
*xulom.L 1 Ἐαμύνηται P 8 προσίεσθαι LVW 9 αὐτῶν om. F αὔξεται 
PL! ἕξετε M. αὔξειν V 10 "ταῦτ᾽ ἐπιδιαλεχϑεὶσ FV 11 πάλιν τὴν ἰδίαν 
ἀνασῶσαι tr. Μ 12 Πωδαὶ] μωδαΐμ P μωδεεὶμ: FV μωδεεῖ 1, μωδαιεῖ AMW 
modin Lat 18 τοῦ λαοῦ παντὸσ tr FLAMVW  i.marg.:. L 15 *macha- 
beus Lat καὶ (ante ἕχτῳ) om. W 16 *re om. W 17 Ἐἐξέβαλλεν L 

* cobo πορενομήσανταῦ s. m. 2 L coto παρανομίσαντασ εἰσ τὰ πάτρια 
τῶν ὁμοφύλων tr. FLAMVW εἰς τὰ πάτρια om. ὁ 18 ἐχαϑάρευσεν PAM 
ἐχαϑαρίευσεν W 50 i. marg. VIIII cod. Haun. Lat ταῦτα LAMWE 
Ἐσαμαρίασ P Ἐστρατηγός] i. marg. ἐν ἄλλω ἀρχηγόσ L — i.marg. ««' L 
24 Ἑαυτὸς om. V 25 λίαν P λαβὼν] συλλαβὼν L 
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ἀνεχώρησεν. Σήρων δ᾽ ὃ τῆς κοίλης Συρίας στρατηγός, ἀκούσας 
ὅτι πολλοὶ πττροσχεχωρήχασιν τῷ Ἰούδᾳ xai δύναμιν ἤδη περιβέβληται 
πρὸς ἀγῶνας xai ττολέμους ἀξιόλογον, ἐττ᾿ αὐτὸν ἔγνω στρατεύσασϑαι 
σιροσήχειν ὑπολαμβάνων τοὺς εἰς τὰ τοῦ βασιλέως τεροστάγματα 
παρανομοῦντας “πτειρᾶσϑαι χολάζειν. συναγαγὼν οὖν δύναμιν ὅση 
παρῆν αὐτῷ, προσχαταλέξας δὲ χαὶ τῶν Ἰουδαίων τοὺς φυγάδας 
xci ἀσεβεῖς ἐπεὶ τὸν Ἰούδαν τεαρεγίγνετο᾽ τιροελϑὼν δὲ ἄχρι Βαιϑώρων 
χώμης τῆς Ἰουδαίας αὐτόϑιε στρατοττεδεύεται. ὁ δὲ Ἰούδας ἀπαντή- 

σας αὐτῷ χαὶ συμβαλεῖν πτροαιρούμενος, ἐπεὶ τοὺς στρατιώτας ἑώρα 
πρὸς τὴν μάχην διά τε τὴν ὀλιγότητα καὶ δι᾿ ἀσιτίαν, νενηστεύχεσαν 
γάρ, ὑχνοῦντας, παρεϑάρσυνεν λέγων οὐχ ἐν τῷ πλήϑει τὸ νιχᾶν 
εἶναι χαὶ χρατεῖν τῶν πολεμίων, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πρὸς τὸ ϑεῖον εὐσεβεῖν. 
xci τούτου σαφέστατον ἔχειν παράδειγμα τοὺς τερογόνους, oi διὰ 
δικαιοσύνην xci τὸ ττερὶ τῶν ἰδίων νόμων xai τέχνων ἀγωνίζεσθαι 

"πολλὰς πολλάχις ἥττησαν μυριάδας" τὸ γὰρ μηδὲν ἀδικεῖν ἰσχυρὰ 
δύναμις. ταῦτ᾽ tiv πείϑει τοὺς σὺν αὐτῷ χαταφρονήσαντας 
τοῦ τελήϑους τῶν ἐναντίων ὁμόσε χωρῆσαι τῷ Σήρωνι, χαὶ συμβα- 
λὼν τρέτιει τοὺς Σύρους" πεσόντος γὰρ τοῦ στρατηγοῦ πάντες φεύ- 
γειν ὥρμησαν, ὡς ἐν τούτῳ τῆς σωτηρίας αὐτοῖς ἀπτοχειμένης. 
ἐπιδιώχων δ᾽ ἄχρι τοῦ πεδίου χτείνει τῶν πολεμίων ὡσεὶ ὀχταχο- 

σίους" οἱ δὲ λοιποὶ διεσώϑησαν εἰς τὴν παραλίαν. 

2. Ταῦτα ἀχούσας ὃ βασιλεὺς ᾿Αντίοχος μεγάλως ὠργίσϑη τοῖς 

γεγενημένοις, καὶ πιᾶσαν τὴν οἰχείαν δύναμιν ἀϑροίσας xai τεολλοὺς 
ix τῶν νήσων μισϑοφόρους παραλαβὼν ἡτοιμάζετο scegli τὴν ἀρχὴν 
τοῦ ἔαρος εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐμβαλεῖν. ἐπεὶ δὲ τὸ στρατιωτιχὸν 
διανείμας ἑώρα τοὺς ϑησαυροὺς ἐττιλείποντας xol χρημάτων ἔνδειαν 

$ 288 — 1. Macc. III 13. 

PFLAMVWE Lat Zonaras 1 p. 368. 

1 ἘΣήρων] ἱ. τᾶν. β΄ L — sironautsyron Lat δὲ VE ἔἘχοίλης Συρίας] 
Kuuxlec Zon 4 προσήκειν — ὃ χολάζειν om. E Lat προστάγματα τοῦ βασι- 
λέωσ tr. M 6 τοὺσ ἰουδαίουσ E 7 * Tovóav] machabeum Lat παρεγί- 

γετο FMV παρεγένετο LAWE προελϑὼν] coni προσελϑὼν codd. perueniens 
Lat βῥβεϑωρῶν FV bethora Lat — 8 στρατοπαιδεύεται 1, 9. συμβάλλειν P 

ind] ἐπὶ F 10 νενηστεύχεισαν FLV 12 x«i — πολεμίων om. M χρα- 

τεῖν] τὸ χρατεῖν Α τῶν πολεμίων κρατεῖν tr. V (44. ἐν] ἀλλὰ, ἃ 1. ras. 
corr. ἃ ἀλὶὰ Μ τῷ] τὸ Μ 15 μηδὲν] nullum Lat 10 ταῦτα M et ex corr. 

A I7 ὁμόσαι 1, ὁμόσε χωρῆσαι τῷ Σήρωνι om. Lat 20 ὡσεὶ] εἰσ 
FLV os E ὀχταχοσίους! ὀχτακισχιλίουσ E et ex corr. m. 2 M octo milia 
Lat 22i. marg. E  *c«vv FLV Ἐώργήσθϑη W — 23 Ἐγεγεννημέγοισ 
A — 24 Ἐητοιμάζετο, « suppl. m. 2 L 25 Ἐἔαροσ, ἔα i. ras. PM ἀέροσ ἃ 
26 Ἐἐπιλιπόντασ L 
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οὖσαν, οὔτε yàg οἱ φόροι πάντες ἐτελοῦντο διὰ τὰς τῶν ἐϑνῶν 
στάσεις μεγαλόψυχός ve ὧν xal φιλόδωρος οὐχ ἠρχεῖτο τοῖς οὖσιν, 
ἔγνω πρῶτον εἰς τὴν Περσίδα πορευϑεὶς τοὺς φόρους τῆς χώρας 
συναγαγεῖν. καταλιπὼν οὖν ἐπεὶ τῶν τιραγμάτων “Τυσίαν τινὰ δό- 
ἔαν ἔχοντα mag! αὐτῷ, * xal τὰ μέχρι τῶν «Τἰγύτιτου ὕρων xal τῆς 
χάτωθϑεν σίας az Εὐφράτου διήχοντα τιοταμοῦ xat μέρος τι τῆς 
δυνάμεως xal τῶν ἐλεφάντων, τρέφειν μὲν ᾿Ἱντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
μετὰ πάσης φροντίδος ἐνετείλατο ἕως ἂν οὗ παραγένηται, κατα- 
στρεψάμενον δὲ τὴν Ιουδαίαν xai τοὺς οἰχοῦντας αὐτὴν ἐξανδρα- 
σιοδισάμενον ἀφανίσαι τὰ Ἱεροσόλυμα xai τὸ γένος αὐτῶν ἀτολέσαι. 
xal ταῦτα μὲν ἐπιστείλας τῷ “Τυσίᾳ ὃ βασιλεὺς ᾿Αντίοχος ἐξήλασεν 
εἰς τὴν Περσίδα τῷ ἑχατοστῷ xal τεσσαραχοστῷ xai ἑβδόμῳ ἔτει, καὶ 
σεξραιωσάμενος τὸν Εὐφράτην ἀνέβαινεν τερὸς τοὺς ἄνω σατράπεας. 

3. 'O δὲ «“Τυσίας ἐπιλεξάμενος Πτολεμαῖον τὸν «“ορυμένους 
χαὶ Νιχάνορα χαὶ Γοργίαν, ἄνδρας δυνατοὺς τῶν φίλων τῶν τοῦ 
βασιλέως, xal πιαραδοὺς αὐτοῖς πεζῆς μὲν δυνάμεως μυριάδας 

τέσσαρας, ἱτιπτεῖς δὲ ἑπταχισχιλίους, ἐξέπεεμιψεν ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν. 

οἱ δὲ ἄχρις Ἐμμαοῦ ττόλεως ἐλθόντες ἐπὶ τῇ τιεδινῇ χαταστρατο- 
γεδεύονται. τιροσγίγνονται δ᾽ αὐτοῖς σύμμαχοι ἀπό τε τῆς Συρίας 
zal τῆς πέριξ χώρας καὶ ττολλοὶ τῶν τιεφευγότων Ιουδαίων, ἔτι γε 
μὴν xci τῶν ἐμττόρων τινὲς ὡς ὠνησόμενοι τοὺς αἰχμαλωτισϑησο- 
μένους, πέδας μὲν χομίζοντες αἷς δήσουσιν τοὺς ληφϑησομένους, 

ἄργυρον δὲ χαὶ χρυσὸν τιμὴν αὐτῶν χαταϑησόμενοι. τὸ δὲ στρατό- 
χεεδον xol τὸ τιλῆϑος τῶν ἐναντίων Ιούδας χατανοήσας ἔπειϑε 

τοὺς οἰχείους στρατιώτας ϑαρρεῖν xal τταρεχελεύετο τὰς ἐλπτέδας 

$ 294 — 1. Macc. III 30. 

PFLAMVWE Zonaras I p. 369. 

4 χαταλειπὼν P — *éni] περὶ], δόξαν — i ἐλεφάντων] gloriam apud se 
maaximam possidentem, ut regeret. prouincias a fluuio eufrate usque ad fines 
aegypti et inferioris asiae, et partem exercitus et elefantos ei tradens Lat; in 
graecis τι. 5 desideratur uelut ἐπιτρέψας αὐτῷ, uide ad u. 6 5 ὁρῶν FAM ὁρῶν 
L 6 διήχοντα) διέποντα ex Lat Hudson 1 *u£v] uiv τὸν FV 8 oi om. 
FLAMVW 9 Ἐἐξανδραποδησάμενον Ρ 10 Ἐαπωλέσαι L? — 12 ἐπερσίδαι ἃ 
τῷ om. F τεσσεραχοστῶια — zcl (ante £86.) om. F — 13 περεωσάμενοσ P 
ἐφράτην F τὰσ ἄνω σατραπίασ, ( suppl. m. 2 L superiores prouincias Lat fort. 
recte 14 i marg. YLat Πτολεμαῖον τὸν] πολεμεῖν τοὺσ E, Zonaras nihil à 
nostris discrepare uid. — 15 δυνατοὺσ τῶν τοῦ βασιλέωσ φίλων ἰτ. 16 "αὐτῆσ 
ἘΝ ΕἼ8. δ᾽ ἘῪ ἐμμαοῦσ FLAMVW emaus Lat ἐπὶ] ἐν ΕὟ in Lat 
19 προσγίνονται FM!V παραγίνονται E. δὲ VE ἔτε om. ΕἾ 20 gevyor- 
tov E — 21 Ἑαϊχμαλωτισϑέντασ L — 22 χκομίζοντασ PW τοὺσ συλληφϑη- 
σομένουσ FV 23 χαταϑησομένουσ AMW 24 *ó ἰούδασ FLAMV 
25 τοὺς] tovc ἐουδαίουσ zal tovo Α τοὺσ ἰουδαίουσ καὶ W 
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τῆς νίχης ἔχοντας ἐν τῷ ϑεῷ τοῦτον ἱχετεύειν τῷ στατρίῳ νόμῳ — 
σάχχους περιϑεμένους, καὶ τὸ σύνηϑες αὐτῷ σχῆμα τῆς ἱχεσίας 
παρὰ τοὺς μεγάλους χινδύνους ἐπιδείξαντας τούτῳ δυσωτεῆσαι 

παρασχεῖν αὐτοῖς τὸ χατὰ τῶν ἐχϑρῶν χράτος. διατάξας δὲ τὸν 
ἀρχαῖον αὐτοὺς τρότιον xal πάτριον χατὰ χιλιάρχους καὶ ταξιάρχους ἢ 
x«i τοὺς νεογάμους ἀπολύσας χαὶ τοὺς τὰς χτήσεις νεωστὶ τεεττοιη- 
μένους, ὅπως μὴ διὰ τὴν τούτων ἀπόλαυσιν φιλοζωοῦντες ἀτολ- 
μότερον μάχωνται, καταστὰς τοιούτοις παρώρμα λόγοις πρὸς τὸν 
ἀγῶνα τοὺς αὐτοῦ στρατιώτας" »καιρὸς μὲν [οὐν] ὑμῖν οὐχ ἄλλος 
ἀναγχαιότερος τοῦ τταρόντος, ὦ ἑταῖροι, εἰς εὐψυχίαν xai κινδύνων 
καταφρόνησιν χαταλείσιεται" νῦν γὰρ ἔστιν ἀγδρείως ἀγωνισαμένοις 
τὴν unda son ἀπολαβεῖν, ἣν καὶ δι᾽ αὐτὴν ἅτεασιν ἀγαπητὴν οὖσαν 
ὑμῖν ὑπὲρ ἐξουσίας τοῦ ϑρησχεύειν τὸ ϑεῖον “τοϑεινοτέραν εἶναι 

συμβέβηχεν. ὡς οὖν ἐν τῷ τταρόντι χειμένων ὑμῖν ταύτην τε Gzt0- 
λαβεῖν xci τὸν εὐδαίμονα χαὶ μαχάριον βίον ἀναχτήσασϑαι, οὗτος 
δ᾽ ἦν ὃ κατὰ τοὺς νόμους χαὶ τὴν πάτριον συνήϑειαν, ἢ τὰ αἴσχι- 
στα παϑεῖν xal μηδὲ σπέρμα τοῦ γένους ὑμῶν ὑπολειφϑῆναι, 
χαχῶν ἐν τῇ μάχῃ γενομένων, οὕτως ἀγωνίζεσϑε, τὸ μὲν ἀποϑανεῖν 
χαὶ μὴ πολεμοῦσιν ὑπάρξον ἡγούμενοι, τὸ δ᾽ ὑπὲρ τηλικούτων 
ἐπάϑλων, ἐλευϑερίας πατρίδος νόμων εὐσεβείας, αἰώνιον τὴν εὔχλειαν 
χατασχευάσειν ττεττιστευχότες" ἑτοιμάζεσϑε τοιγαροῦν οὕτως τὰς 

ψυχὰς ὡς αὔριον ἅμ᾽ ἡμέρᾳ συμβαλοῦντες τοῖς ττολεμίοις."“ 
4. Καὶ ὃ μὲν Ἰούδας ταῦτα παραϑαρσύνων τὴν στρατιὰν ἔλεξεν. 

τῶν δὲ πολεμίων πεμψάντων Γοργίαν μετὰ :τενταχισχιλέων πεζῶν 
χαὶ χιλίων ἱτιττέων, ὅττως διὰ τῆς νυχτὸς ἐπεισπτέση τῷ Ἰούδᾳ, καὶ πρὸς 

3 300 — 1. Macc. I 41. 

PFLAMVWE Lat Zonsras I p. 369. 

1 πατρώω F 2 ἱκετίασ 1, ἱκετείασ V 3 τοῦτο L τούτον V 

5 τρόπων κατὰ] καὶ voto ΒΞ καὶ ταξιάρχους om. PELat ταξιάρχασ 
AM 7 ἀτολμώτερον LA!VE ἀτολμηρότερον P 8 ἕπαρορμᾶ FLAMVW — 

9 Ἐτοὺσ ἀγῶνασ Μ αὐτοῦ! αὐτοὺσ P οὖν om. FLVW 10 ἕτεροι 1, 
11 χαταλελείπεται Sóc F καταλέλειπται V ἀγωνισαμένου Ὗ 12 ἅπασαν 
Ε 18 ἡμῖν VW ὑπὲρ] ὑπ᾿ FLV ϑρησκεύην  ποϑεινοτέραν) ἔτι 
ποϑεινοτέραν (ειν i.ras. Ε' ποϑεινωτέραν 1) FLAMVW 14 ἐν οὖν tr. F 
ὑμῶν FL 15 ἀναχτήσασϑαι βίον tr. ΕἸ 106 δὲ FLAMVW — 17 post παϑεῖν — 
expunetum τασ P ἀπολειφϑῆναι FLV ὑπολειφϑεῖναι 18 ἀγωνίζεσθαι 
PLA! uiv] μὲν οὖν FLVW 19 ὑπάρξειν (ἀπ- 1.) FLAMV 21 x«ta- 

σχευάσειν] coni χατασχευάσαι PAMW χατασκευάζειν ΕἸ οὕτωσ --- 22 συμ- 
βαλοῦντεσ το i.ras. angustius scripta m. 2 ἃ 22 ψυχὰς] ψυχὰσ ηὐτρεπισμένοι 
AMW ἅμα LAMW ἡμέρασ W 23 ἔλεγε V 24 Ἐπενταχισχιλίων) 
quingentis Lat 
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τοῖτο ὁδηγοὺς ἔχοντος αὐτοῦ τινας τῶν τεειρευγότων Ιουδαίων, αἰσϑό- 
μένος ὁ τοῦ ]ατταϑίου τταῖς ἔγνω xci αὐτὸς τοῖς ἐν τῇ παρεμβολὴ 
vuv τολεμέων ἐειττεσεῖν χαὶ ταῦτα διῃρημένης αὐτῶν τῆς δυνάμεως. 
xa" ὥραν οὖν δειτενοτιοιησάμενος xci :τολλὰ σπτιυρὰ χαταλισεὼν Uri 
τοῦ στρατοιτέδου δι᾿ ὅλης ὥδευε τῆς νυχτὸς ἐπὶ τοὶς ἐν Ἐμμαοῖ 
τῶν πολεμίων. οὐχ εὑρὼν δ᾽ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοὺς ἐχϑροὺς ὁ 
Τοργίας, ἀλλ᾽ ὑπονοήσας ἀναχωρήσαντας αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσι 
χεχρύφϑαι, πορευϑεὶς ἔγνω ζητεῖν, ὅττου sov! εἶεν. scegli δὲ τὸν 
ὄρϑρον ἐπιφαίνεται τοῖς ἐν "Euuaoi ττολεμίοις ὁ ᾿Ιούδας μετὰ 
τρισχιλίων φαύλως ὡτιλισμένων διὰ zcevíav, καὶ ϑεασάμενος τοὺς 
ἐχϑροὺς ἄριστα ττειρραγμένους καὶ μετ᾽ ἐμτ:τειρίας molino ἐστρα- 
τουτεδευμένους, τιροτρεινάμενος τοὺς ἰδίους, ὡς καὶ γυμνοῖς τοῖς 
σώμασιν μάχεσϑαι δεῖ καὶ τὸ ϑεῖον ἤδη στου χαὶ τοῖς οὕτως ἔχουσιν 
τὸ χατὰ τῶν πιλειόνων χαὶ ὡπλισμένων χράτο- ἔδωχεν ἀγασάμε- 
γον αὐτοὺς τῆς εὐψυχίας, ἐχέλευσε σημῆναι τοὺς σαλτειγχτάς. ἔπειτ᾽ 
ἐμπτεσὼν ἀττροσδοχήτοις τοῖς “τολεμίοις xal ἐχτελήξας αὐτῶν τὴν 
διάνοιαν xal ταράξας πολλοὺς μὲν ατέχτεινεν ἀνϑισταμένους, τοὺς 
δὲ λοιποὺς διώχων ἦλθεν ἄχρι Γαζάρων xai τῶν πεδίων τῆς 
Ἰδουμαίας xai ᾿ζώτου xai Ἰαμνείας" ἔπεσόν τε αὐτῶν ὡς τιερὶ 
τρισχιλίους. ᾿Ιούδας δὲ τῶν μὲν σχύλων τιαρεχελεύετο μὴ ἐπειϑυμεῖν 
τοὺς αὐτοῦ στρατιώτας" ἔτι γὰρ αὐτοῖς ἀγῶνά τινα καὶ μάχην [εἶναι] 
χερὸς Γοργίαν xai τὴν σὺν αὐτῷ δύναμιν" χρατήσαντας δὲ zai τούτων 
τότε σχυλεύσειν ἐτ᾿ ἀδείας ἔλεγεν τοῦτο μόνον ἔχοντας xci μηδὲν 
ἕτερον ἐχδεχομένους. ἔτι δὲ αὐτοῦ διαλεγομένου ταῦτα πρὸς τοὺς 
στρατιώτας ὑτεερχύψαντες oi τοῦ Γουγίου τὴν μὲν στρατιὰν ἣν ἐν 

ὃ 305 — 1. Macc. IV 1. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 369. 
2 ματϑίου F 3 αὐτῶ 1, 4 *xa9/] xcl χαϑ F δεῖπνα ποιησάμενοσ 

E “χαταλειπὼν P 5 ὥδευσε FLV νυχτὸς om. V 'Euucoi] E 
αἀμμάϑι P ἐμμαοῦ AMW ἐμμαοῦσ FLV περὶ Ἐμμαοῦντα Syncellus p. 533 cf. 
u.9 6 δὲ Ε 8 ποτε E. 9 "έν om. Ws. V Ἐμμαοῖ E μάϑι P. ἐμμαοῦσ 
(ovs ex οὔ corr. A) FLAMV Lat ἐμμαί ὃ om. FLVE — 10 *ozAcu£vov, 
v finale i. ras. A 11 "περιπεφραγμένουσ FL 12 ἐδίους] E ἐουδαίουσ codd. 
Lat 18 Ἐδέοι FLV ἤδη] ὃ δή V 15 σάλπιγγασ Ῥ ἔπειτα ME et 
ex corr. A ἔἘἔπειτ᾽ ἐμπεσὼν] ἐπιπεσὼν δὲ FV quatenus inuaderent Lat 
16 ἀπροσδοχήτωσ FLMVE etex corr. A ἐμπλήξασ W 11 "τοὺς δὲ] δὲ tovc 
P 18 Ἐῆλϑε μέχρι FLV [Γαζάρων] PWE Lat γαδάρων (δ i. ras. A) FLAMV 
Γαζήρων Maccab. ^ zsóíov, πε i.ras. F, si.ras. A [19 Ἰδουμαίας! ἰουδαίασ 
LM ἀξζωτοῦ ἐἰαμνίασ FA'W τεῖ δὲ FLVE δ᾽ AMW — 20 Ἐτρισχίλιοι 
P 21 τινὰ om. AMW 22 εἶναι] om. P, ἃ. 21 post ἀγῶνα tr. AMW 

κρατήσασα P 28 dólac P τοῦτον V 24 τοὺς] τ᾿ evvov P. 25 Ἐὑπερ- 
χύψαντεσ οἱ τοῦ i.ras. (scriptum erat Zr; γὰρ αὐτοῖσ ἀγῶνα τινὰ) L 
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τῇ παρεμβολῇ κατέλιπον δρῶσιν τετραμμένην, τὸ δὲ στρατόττεδον 
ἐμττετιρησμένον᾽ ὃ γὰρ χατινὸς αὐτοῖς πόρρωϑεν οὖσιν τοῦ συμβε- 

311 βηχκότος δήλωσιν ἔφερεν. ὡς οὖν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχοντα ἔμαϑον oi 

σὺν Γοργίᾳ καὶ τοὺς μετὰ ᾿Ιούδα πρὸς παράταξιν ἑτοίμους κατε- 
312 γόησαν, xci αὐτοὶ δείσαντες εἰς φυγὴν ἐτράπησαν. ὃ δὲ Ἰούδας 

ὡς ἀμαχητὶ τῶν μετὰ Γοργίου στρατιωτῶν ἡττημένων ὑσιοστρέψας 

ἀνῃρεῖτο τὰ σχῦλα, πολὺν δὲ χρυσὸν xal ἄργυρον xal πορφύραν xal 
ὑάχινϑον λαβὼν εἰς τὴν οἰχείαν ὑττέστρειψνε χαίρων xal ὑμνῶν τὸν 
ϑεὸν ἐπὶ τοῖς κατωρϑωμένοις" οὐ μιχρὰ γὰρ αὐτοῖς ἡ νέχη πρὸς 
τὴν ἐλευϑερίαν συνεβάλλετο. 

919 5. “υσίας δὲ συγχυϑεὶς ἐπὶ τῇ τῶν ἐχπεμφϑέντων ἥττῃ τῷ 
ἐχομένῳ ἔτει μυριάδας ἀνδρῶν ἐπειλέχτων ἀϑροίσας ἕξ xal πενταχισ- 
χιλίους λαβὼν ἱπιπεεῖς ἐνέβαλεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν, καὶ ἀναβὰς εἰς τὴν 

314 ὀρεινὴν ἐν Βεϑσούροις χώμῃ τῆς Ἰουδαίας ἐστρατοπεδεύσατο. ἀπτήν- 
τησὲ δὲ μετὰ μυρίων Ἰούδας, καὶ τὸ πλῆϑος ἰδὼν τῶν zoAsuíov σύμ- 
μαχον ἐπ᾿ αὐτῷ γενέσϑαι τὸν ϑεὸν εὐξάμενος, συμβαλὼν τοῖς τερο- 
δρόμοις τῶν “πτολεμίων νιχᾷ τούτους xal φονεύσας αὐτῶν ὡς πεν- 

315 ταχισχιλίους τοῖς λοιποῖς ἦν ἐπίφοβος. ἀμέλει χατανοήσας ὃ “Τυσίας 
τὸ φρόνημα τῶν Ἰουδαίων, ὡς ἕτοιμοι τελευτᾶν εἰσιν, εἰ μὴ ζή- 
σουσιν ἐλεύϑεροι, χαὶ δείσας αὐτῶν τὴν ἀπόγνωσιν ὡς ἰσχύν, ἀνα- 
λαβὼν τὴν λοιπὴν δύναμιν ὑπτέστρεψψεν εἰς ᾿Ἵντιόχειαν xal διέτριβεν 
ἐχεῖ ξενολογῶν καὶ παρασχευαζόμενος μετὰ μείζονος στρατιᾶς εἰς 
τὴν Ιουδαίαν ἐμβαλεῖν. 

316 6. Τοσαυτάκις οὖν ἡττημένων ἤδη τῶν 24yvtóyov τοῦ βασιλέως, 
στρατηγῶν ὃ Ἰούδας ἐχχλησιάσας ἔλεγεν μετὰ πολλὰς νίχας, ἃς ὃ 

S 310 — 1. Maece. IV 20. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 3569. 

1 Ἐχατέλειπον P 3 ἔφερον W ταῦϑ᾽, 0 S. L ἔχοντασ P 
4 συν, ν 8. 7, ἰούδου PAM 5 *óncavteo 1, 6 ὡς fort. delendum 
μετὰ om. VLat Γοργίου] τοῦ γοργίου ῬΕῚ, *ónoctoéwac] ἐχράτησεν ὑπο- 
στρέψασ 1, ὑποστρέψασ, v ex e corr. V 1 Ἐάνηριτο P. ἀνηρῆτο L! ἔχρυ- 
σὸν] καὶ χρυσὸν FV..-8 *oiziay FW ὑπέστρεψαν ἘῈ χώραν post ὑπέστρεψε 
adld.LAMW 9. χατορϑωμένοισ PFL 11 1. τᾶτρ. γ΄ 12 Ἐἐρχομένω M 
Ἐἐξπιλέχτουσ M Ἐσυναϑροοίσασ FLV 13 ἘἸουδαίαν) ἰδουμαίαν AMW 
14 ὀρινὴν PW βεϑσούροισ, 96i. ras. A βεϑούροισ P. βαιϑούροισ W bethuris 
Lat κώιμηι A 15 Ἐὸ ἐούίδασ F σύμμαχον — 17 πολεμίων om. 
i . marg. suppl. m. 2 M 16 ἐπ᾿ αὐτῷ γενέσϑαι) ἐπ᾽ αὐτὸν ἔσεσϑαι PAMW 
feri Lat ἐπαραδρόμοισ FV 17 πολεμίων) ἐναντίων 17 19 Ἐείσι τελεὺ- 
τῶν tr. V 20 ὡς ἐσχὺν om. E ἰσχὺν] ἰσχυρὰν LAMW fortem Lat εἶχεν 
Naber 21 Ἐλυπὴν P 22 στρατοῦ V 24 5jój om. P τοῦ om. F 
25 στρατηγῶν] στρατιωτῶν τε zal στρατηγῶν Ρ ἔλεγεν] suadebat Lat 

A 
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ϑεὸς αὐτοῖς ἔδωχεν, ἀναβῆναι δεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα nal τὸν vaóv χαϑα- 
οἰσαι καὶ τὰς νενομισμένας ϑυσίας τιροσφέρειν. ὡς δὲ τεαραγενόμε- 
γος μετὰ παντὸς τοῦ τιλήϑους εἰς Ιεροσόλυμα τὸν ναὸν ἔρημον εὗρεν 
x«l καταπεετερησμένας τὰς τεύλας χαὶ φυτὰ διὰ τὴν ἐρημίαν αὐτό- 
ματα ἐν τῷ ἱερῷ ἀναβεβλαστηχότα, ϑρηνεῖν ἤρξατο μετὰ τῶν ἰδίων 
Ul τῇ ὄψει τοῦ ναοῦ συγχυϑείς. ἐτειλεξάμενος δέ τινας τῶν αὐτοῦ 
στρατιωτῶν τιροσέταξε τούτοις ἐχτιολεμῆσαι τοὺς τὴν ἄχραν φυλάτ- 
τοντας, ἄχρι τὸν ναὸν αὐτὸς ἁγνίσειεν. χαὶ χαϑάρας ἐπιμελῶς 
αὐτὸν εἰσεχόμισε χαινὰ σχεύη, λυχνίαν τράπεξ Cav βωμόν, £x χρυσοῦ 
χεξητοιη μένα, ἀττήρτησεν δὲ xal τὰ ἐμπιετάσματα τῶν ϑυρῶν χαὶ 
τὰς ϑύρας αὐτὰς ἐπέϑηκχκεν, χαϑελὼν δὲ καὶ τὸ ϑυσιαστήριον χαινὸν 

ἐχ λίϑων συμμίχτων ᾧὠχοδόμησεν οὐ λελαξευμένων ix σιδήρου. 
méuzt; δὲ xal εἰχάδι τοῦ Ἐξελέου μηνός, ὃν οἱ ]αχεδόνες ᾿4:τελ- 
λαῖον χαλοῦσιν, ἡννών τε φῶτα ἐπὶ τῆς λυχνίας xci ἐϑυμίασαν Url 
τοῦ βωμοῦ xal ἄρτους Uc τὴν τράπεζαν ἐπτέϑεσαν χαὶ ὡλοχαύτησαν 
ἐχεὶ τοῦ χαινοῦ ϑυσιαστηρίου. ἔτυχεν δὲ ταῦτα xarà τὴν αὐτὴν 
ἡμέραν γίνεσϑαι, xaO! ἣν xal μετέπεσεν αὐτῶν ἡ ἅγιος ϑρησχεία 
εἰς βέβηλον xal χοινὴν συνήϑειαν μετὰ ἔτη τρία" τὸν γὰρ ναὸν 
ἐρημωϑέντα iz Ἀντιόχου διαμεῖναι τοιοῦτον ἔτεσι συνέβη τρισίν" 
ἔτει γὰρ ztéuzt(Q) xal τεσσαραχοστῷ xal ἑχατοστῷ ταῦτα ττιερὶ τὸν 
γαὸν ἐγένετο, zung δὲ xal εἰχάδι τοῦ ““πελλαίου μηνὸς ὀλυμ- 
γιάδι ἑἕχατοστῇ xal ττεντηχοστῇ καὶ τρίτῃ, ἀνενεώϑη δὲ χατὰ τὴν 
αὐτὴν ἡμέραν σιέμυττῃ xci εἰχοστῇ τοῦ “πελλαίου μηνὸς ὀγδόῳ 

ὃ 316 -- 1. Macc. IV 36. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 369. 

1 δεῖν] om. PFVLat, p. 126, 25 ante μετὰ tr. E. χαϑᾶραι E. — 3 μετὰ 
παντὺς] μεταστάντοσ V Ἐτὸν] xal τὸν ΕὟ Ἐἔρημον om. P ὅ Ἐϑρη- 
νεῖν] ϑαρρεῖν V — 6 Ἐσυγχυϑεὶς om. Lat 1 "τούτου 11  *ézzoieuroc] 
ecpugnare (i. e. fort. ἐχπολιορχῆσα) Lat —*rovc om. V φυλάσσοντασ E 
8 Ἐἀχρη ἄχρι ἄν LAMW Ἑκυτὸσ τὸν ναὸν tr. AMW *avrüc] αὐτὸν L 
αὐτῶν V καὶ καϑάρας] καϑάρασ δ᾽ (δὲ E)FLAMVWE 9 Ἐεἰσεκόμησε L 
Ἐχαινὰ] χαὶ χαινὰ V 1τ0 Ἐάκπήρτησεν] ἀπαρτῶν, α (ante o) et ὧν i. ras. repicta 

A ἐχπετάσματα LAMWE uela Lat περιπετάσματα ed. ΡΥ. 12 "συμμίχτων 
om. M οἰχοδόμησεν P κατεσκεύασεν AMW Ἐλελαξευμένων] λελατομη- 
μένων FLV ὐπὸ] x V — 13 Ἐξελέου!] P ξανϑικοῦ F, om. 1, ζελλαίου V et 
i. marg. F χασλαίου (αἰ i. ras. A) AM τεβέϑου W casleu Lat, cf. $248 ἀπελλέον 
P 15 "ἔθεσαν AMW — *óAozcvcgoav P ὠὡλοκαύτωσαν FLAMV. δλωχαύτωσαν 
W 16 αὐτὴν ἡμέραν] ἡμέραν ἐκείνην FLAMVWE 11 γενέσϑαι PLAMWE 
ἁγία V 19 ὑπ᾿ FLVE 20 τεσσαρακοστῶ, τεσσαρακ 1. ras. 4 litt. M 

ἑχατοστῶ i.ras. 10 litt. M καὶ ἑχατοστῶ καὶ τεσσαραχοστῶ tr. FL. 21 δὲ 
om. FLAMVW ἀπηλλέου Ρ ὀλυμπιάδι --- 23 μηνὸς om.V 23 ὀγδόῳ — 
128, 2 τετάρτῃ] xy καὶ o' καὶ μ΄ ἔτει ὀλυμπίαδι ρ΄ καὶ ν΄ καὶ δ΄ V — ἀπηλλέου P 
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χαὶ τεσσαραχοστῷ χαὶ ἑχατοστῷ ἔτει Ovuztu&ÓL ἑχατοστῇ χαὶ τεεντη- 
922 χοστῇ χαὶ τετάρτῃ. τὴν δ᾽ ἐρήμωσιν τοῦ ναοῦ συνέβη γενέσϑαι 

χατὰ τὴν Δανιήλου προφητείαν τιρὸ τετραχοσίων χαὶ ὀχτὼ γενομέ- 
γην ἐτῶν" ἐδήλωσεν γάρ, ὅτι Ma»cÓóvec χαταλύσουσιν αὐτόν. 

928 7. Ἑώρταζε δὲ ὃ Ἰούδας μετὰ τῶν πολιτῶν τὴν ἀνάχτησιν τῆς 5 
περὶ τὸν ναὸν ϑυσίας ἐφ᾽ ἡμέρας ὀχτὼ μηδὲν ἀπολιπὼν ἡδονῆς 
εἶδος, ἀλλὰ πτολυτελέσι μὲν xci λαμπραῖς ταῖς ϑυσίαις χατευωχῶν 

αὐτούς, ὕμνοις δὲ χαὶ ψαλμοῖς τὸν μὲν ϑεὸν τιμῶν αὐτοὺς δὲ 
324 τέρπτων. τοσαύτῃ δ᾽ ἐχρήσαντο τῇ περὶ τὴν ἀνανέωσιν τῶν ἐθῶν 

ἡδονῇ μετὰ χρόνον ττολὺν ἀτιροσδοχήτως ἐν ἐξουσίᾳ γενόμενοι τῆς ! 
ϑρησχείας, ὡς νόμον ϑεῖναι τοῖς μετ᾽ αὐτοὺς ἑορτάζειν τὴν ἀνά- 

325 χτησιν τῶν περὶ τὸν ναὸν ἐφ᾽ ἡμέρας ὀχτώ. καὶ ἐξ ἐχείνου μέχρι 
τοῦ δεῦρο τὴν ἑορτὴν ἄγομεν καλοῦντες αὐτὴν φῶτα x τοῦ zog. 
ἐλπίδας οἶμαι ταύτην ἡμῖν φανῆναι τὴν ἐξουσίαν τὴν ττοροσηγορέαν 

826 ϑέμενοι τῇ ἑορτῇ. τειχίσας δ᾽ ἐν χύχλῳ τὴν πόλιν χαὶ πρὸς τὰς 
ἐσχειδρομὰς τῶν ττολεμίων τεύργους οἰχοδομησάμενος ὑψηλοὺς φύλα- 
χας ἐν αὐτοῖς ἐγχατέστησεν, xal τὴν Βεϑσούραν δὲ πτόλιν ὠχύρωσεν, 
ὕσχιως ἀντὶ φρουρίου αὐτῇ πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνάγχας 

ἔχῃ χρῆσϑαι. 
327 VIII. 1. Τούτων οὕτως γενομένων τὰ πέριξ ἔϑνη πρὸς τὴν 

ἀναζωτιύρησιν χαὶ τὴν ἰσχὺν τῶν Ἰουδαίων χαλετεῶς διαχείμενα 
πολλοὺς ἐπισυνιστάμενα διέφϑειρεν ἐνέδραις καὶ ἐτειβουλαῖς αὐτῶν 
ἐγχρατῆ γιγνόμενα. πρὸς τούτους στολέμους συνεχεῖς ἐχφέρων ὃ 
Ἰούδας ἐπέχειν αὐτοὺς τῆς καταδρομῆς xci ὧν ἐποίουν χαχῶς τοὺς 

8.321 — 1. Macc. IV 52. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 310. 
| τεσσεραχοστῶ ἃ καὶ ἑχατοστῶ χαὶ τεσσαραχοστῶ tr. FL xal 

πεντηχοστῇ om. P πεντηχοστὴ τετάρτη L 2. δὲ WE συνέβει P. ovvé- 
πεσε E 3 *A«vujiov] uid. X 271, 275 — 5 Ἐξόρταζεν PL δ om. LAMVW 

Ἐτὴν om. FV ἀνάχτησιν cod. Busb. 6 ἀπολειπὼν P 8 uiv om. WE 
τιμῶν] ἐτίμων PLAMW Lat ἐτίμα E. δὲ τέρπων] δ᾽ ἔτερπον (o ex o corr. L) 
PLAMWLat ἔτερπε E 9 δὲ AMW ἐχρήσατο W τῇ om.L [0 πολὺν 
χρόνον tr. AMW 11 τοῖς] τοὺσ LWE Ἐμεϑ᾽ αὑτοὺσ (s ex er corr. L) 
LAMW 12 *etl δὶ L 13 τοῦ om. FVE τοῦ νῦν W *ayousv P 

14 Ἐφανεῖναι δὲ E 11 βέσσουραν P βεσσούραν AM i. marg. yo βεϑ- 
σούραν  βεϑεσσοῦραν W [18 ἀπὸ om. PAMW et ut uid. Lat 20 i. marg. 
XI Lat οὕτω V 23 ἐγχρατὴ γιγνόμενα] κρατήσειν οἰόμενα LAME ἐγχρα- 
τείσειν οἰόμενα W γινόμενα ΕὟ γενόμενα ed. pr. Ἐσυνεχεῖς om. W 

*ó om. LV 24 Ἰούδας] machabeus Lat — "éxolov W χαχῶν LAMWE 
et fort. Lat *rvoic ἰουδαίοισ PFV 
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Ιουδαίους ἐπτειρᾶτο. χαὶ τοῖς "Ga? υἱοῖς ᾿Ιδουμαίοις ἐπεισπεσὼν 
χατὰ τὴν ᾿Ικραβατηνὴν “τολλοὺς αὐτῶν ἀπέχτεινεν wai ἐσχύλευ- 
σεν. συγχλείσας δὲ xci τοὺς υἱοὺς τοῦ Βαάνου λοχῶντας τοὺς 

Ἰουδαίους περικαϑίσας ἐπιολιόρχει xal τούς τὲ πύργους αἰτῶν 
5 ἐνειτέμτερα xal τοὺς ἄνδρας διέφϑειρεν. ἔπειτ᾽ ἰχεῖϑεν ἐπὶ τοὺς 
Ἀμμανίτας ἐξώρμησεν δύναμιν μεγάλην χαὶ τεολυάνϑρωτιον ἔχον- 
τας, ὧν ἡγεῖτο Τιμόϑεος. χειρωσάμενος δὲ xai τούτους τὴν Ἰαΐω- 
ρῶν ἐξαιρεῖ “πτόλιν, xai τάς τὲ γυναῖχας αὐτῶν χαὶ τὰ τέχνα 
λαβὼν αἰχμαλώτους xal τὴν σιόλιν ἐμτιρήσας εἰς τὴν Ιουδαίαν ὑτιέ- 
στρεψεν. μαϑόντα δ᾽ αὐτὸν và γειτονεύοντα τῶν ἐϑνῶν ἀνεστρο- 
φότα συναϑροίζεται εἰς τὴν Γαλαδηνὴν ixi τοὺς ἐν τοῖς ὅροις 

αὐτῶν Ιουδαίους. οἱ δὲ χαταφυγόντες εἰς “ιάϑημα τὸ φρούριον 

πέμψαντες τιρὸς ᾿Ιούδαν ἐδήλουν αὐτῷ, ὅτι λαβεῖν ἐσττούδαχεν Τιμό- 
ϑεος τὸ χωρίον, εἰς 0 συνετιεφεύγεσαν. ἀναγινωσχομένων δὲ τῶν 
ἐπειστολῶν τούτων xax τῆς Γαλιλαίας ἄγγελοι τεαραγίγνονται σημαί- 
γοντὲς ἐπεισυνῆχϑαι τοὺς ἐχ Πτολεμαΐδος xai Τύρου zai Σιδῶνος 
xal τῶν ἄλλων ἐϑνῶν τῆς Γαλιλαίας. 

2. Πρὸς οὖν ἀμφοτέρας τὰς τῶν ἠγγελμένων χρείας σκεψάμενος 
᾿Ιούδας ὅ τι χρὴ ποιεῖν, Σίμωνα μὲν τὸν ἀδελφὸν προσέταξεν ὡς 
τρισχιλίους τῶν ἐπιλέκτων λαβόντα τοῖς ἐν Γαλιλαίᾳ βοηϑὸν ἐξελ- 

ϑεῖν Ἰουδαίοις. αὐτὸς δὲ xol ᾿Ιωνάϑης ὃ ἕτερος ἀδελφὸς μετ᾽ 

$8 328 — 1. Maccab. V 3. 

PFLAMVWE Lat an 

1 zc«vov P zo«vov FLM ἡσάν, 5 ex ἡ corr. A ἡσαύου V ἡσαῦ W 
υἱοῖς] vota xal PA'W δὲ υἱοῖσ ΕἾ ἐπιπεσὼν u. 2 ante πολλοὺς tr. FLV 
2 χατὰ τὴν] xav  F xavà V ἀκραβατινὴν PL ἀκραβεττηνὴν Ἐ χραβεττινὴν 
V summitates Lat ᾿Ακραβεντήνῃ Syncellus p. 533 ἀχραβεττηνή dare solent belli 
Iud. codd, meliores ἀπέχτεινεν — 4 αὐτῶν om. Lat 3 Bacvov] σαβαάνου 

LAMW Βαιάν Maccab. 4 περιχαϑήσασ M  ἐνεπήμπρα P De A 
ἄνδρας! ἀνδρασ αὐτῶν LAMW 6 ἐξώρμησεν] δρμήσασ V 1 ὧν] PLat 
jc FLAMVW σχειρωσάμενοσ post τούτους tr. V δὲ om. V ἵαζωρων 
P iaGooóov F ἐάζωρον LW ἰαζωρὸν AMV azororum Lat Ἰαζήρ Maccab. 
8 ἐξαιρεῖ] ἐξῆρε FV — ve om. W— 10 ἀναστραφέντα ΕὟ ἀναστρέφοντα LAMW 

11 συναϑροίζονται AMW τὴν om. AMW γαλαδινὴν P γαλαόττιν, ἐν 

ex qv corr. F γαλααδίτην L γαλαϑδίτιν, τιν |. ras. corr. A γαλααδίτιν MV 
γαλααδινὴν W galaditen Lat ὅροις] δρίοισ FLV, om. W 12 χατα- 
φεύγοντε.  διάϑεμα FLAMVW deathema aut diathima Lat — 13 ὃ τιμό- 
ϑεοσ FLV 14 συνεφύγεσαν FL συνεφύγεισαν V 11. marg. δ΄ 1, XI/ Lat 
15 παραγίνονται FLAMVW 11 ἄλλων ἐθνῶν] ἀλλογενῶν ΕὟ . aliis ciuitatibus 
Lat 19 ó ἰούδασ FLAMVW "προσέταξε F — 20 Ἐβοηϑὸν] βοηϑήσων P 
21 *lova9ac P μετὰ LAMVWE 
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ὀχταχισχιλίων στρατιωτῶν ὥρμησαν elg τὴν Γαλαδῖτιν" χατέλιπεν 
δ᾽ ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων τῆς δυνάμεως Ιώσηπόν τε τὸν Ζαχαρία xal 
᾿Αζαρίαν προστάξας αὐτοῖς φυλάττειν ἐπιμελῶς τὴν Ἰουδαίαν καὶ 
συνάπτειν πόλεμον πρὸς μηδένα, ἕως ἂν αὐτὸς ἐπανέλϑη. ὃ μὲν 
οὖν Σίμων παραγενόμενος εἰς τὴν Γαλιλαίαν χαὶ συμβαλὼν τοῖς ὅ 
ἐχϑροῖς εἰς φυγὴν αὐτοὺς ἔτρεψεν καὶ μέχρι τῶν πυλῶν τῆς Πτολε- 
μαΐδος διώξας ἀπέχτεινεν αὐτῶν ὡς πιερὶ τρισχιλίους, xal τά τὲ 

σχῦλα λαβὼν τῶν ἀνῃρημένων xoi τοὺς αἰχμαλώτους Ιουδαίους 
xal τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν ἐπαγόμενος εἰς τὴν οἰκείαν σεάλιν ἀνέ- 
στρειμὲν. 

3. Ἰούδας δὲ ὃ Π]αχαβαῖος καὶ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ιωνάϑης δια- 
βάντες τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν xoi óÓv ἀττ᾿ αὐτοῦ τριῶν ἀνύσαντες 
ἡμερῶν τοῖς Ναβαταίοις εἰρηνικῶς ὑτταντῶσιν περιτυγχάνουσιν. ὧν 
διηγησαμένων τὰ περὶ τοὺς ἐν τῇ Γαλάτιδι, ὡς πολλοὶ xaxorza- 
ϑοῦσιν αὐτῶν ἐν τοῖς φρουρίοις ἀπειλημμένοι xal ταῖς πόλεσιν 
τῆς Γαλάτιδος, καὶ τταραινεσάντων αὐτῷ σπεύδειν ἐπεὶ τοὺς ἀλλο- 

φύλους καὶ ζητεῖν àz^ αὐτῶν σώζειν τοὺς ὁμοεϑνεῖς, πεισϑεὶς ὑτεέ- 

στρεψεν εἰς τὴν ἔρημον, xal προσπεσὼν τερώτοις τοῖς τὴν Βοσόραν 
χατοιχοῦσιν xal λαβὼν αὐτὴν χαταβαλὼν zv τὸ ἄρρεν zal μάχε- 
σϑαι δυνάμενον διέφϑειρεν xci τὴν πόλιν ὑφῆψεν. ἐτειγενομένης 
δὲ νυχτὸς οὐδ᾽ οὕτως ἐπέσχεν, ἀλλ᾽ ὁδεύσας δι᾿ αὐτῆς ἐπεὶ τὸ φρού- 
ριον, ἔνϑα τοὺς Ἰουδαίους ἐγχεχλεῖσϑαι συνέβαινεν τεερικαϑεζομένου 
τὸ χωρίον Τιμοϑέου μετὰ τῆς δυνάμεως, ἕωϑεν ix^ αὐτὸ τταραγί- 
γεται. χαὶ καταλαβὼν ἤδη τοῖς τείχεσι ποροσβεβληχότας τοὺς στολε- 

ὃ 333 — 1. Maccab. V 18. 

PFLAMVWELat 
1 στρατιωτῶν atr. V Ἐώρμησεν PLAMW γαλαδίτην P γαλααδίτιν 

(ἐν i. ras. A) FAMVWE γα: λααδίτιν, eras. « 1, galaditem Lat χατέλειπον 

P χατέλιπον AMW κατέλιπε FVE χατέλειπεν L 2 80] δὲ FLAVWE τε 

M ἐπιλοίπων E *ioseppum Lat ζαχαρίαν F ζαχαρίου L τοῦ ζαχα- 
οίον AMWE . 69 πτωλεμαΐδοσ 1, 7 Ἐάπέχτεινε L 8 τῶν ἀνῃρημένων 
om. M αἰχμαλώτους! ἠχμαλωτισμένουσ ὑπ᾽ (παρ᾽ Μὴ αὐτῶν FLAMVW 
captiuos ab eis Lat 9 πάλιν om. FLAMVWLat — 11 μακχαβαῖοσ LAMVWE 
machabeus Lat, ut semper — *iová9go F 12 ποταμὸν] παμὸν L'! 18 v«v- 

αταίοισ Ἐ ἀβαταίοισ  εἰρηνικῶσ, εἰρην i.ras. angustiore A 14 τῇ om. 
AMVW γαλαδίτιδι F γαλααδίτιδι LAMV γαλααδίτι W galaditide Lat, cf. Polyb. 
V ΤΊ, 2, ubi εἰς τὴν Γαλάτιν traditur — 16 γαλααδίτιδοσ FLAMVW galaditides 
Lat 176x]em P σώζειν] om. F σώιζειν A — 18 προσπεσὼν] προσελϑὼν 
FLV τοῖς om. V βοσόρραν FV βοσσόρραν L betsuram Lat 19 xeta- 
βαλὼν] καταλαβὼν PAMW, om. Lat seclusit Bekker — 20 ὕφῆψεν] ogév P 
23 αὐτὸ] αὐτῶ FL eum Lat 24 προβεβληκότασ 1, 

Uu 
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μίους xal τοὺς μὲν χλίμαχας, ὥστε ἀναβαίνειν Uv. αὐτά, τοὺς δὲ 
μηχανήματα προσφέροντας, κελεύσας τὸν σαλπιχτὴν σημῆναι χαὶ 
σεαρορμήσας τοὺς σερατιώτας ὑπὲρ ἀδελφῶν xal συγγενῶν διαχιν- 
δυνεῦσαι προϑύμως, εἰς τρία διελὼν τὸν στρατὸν ἐχεισείτετει χατὰ 
γώτου τοῖς πολεμίοις. οἱ δὲ τεερὶ τὸν Τιμόϑεον αἰσθόμενοι, ὅτι 
ἹΠαχαβαῖος εἴη, τιεῖραν ἤδη καὶ πρότερον αὐτοῦ τῆς ἀνδρείας xal 
τῆς ἐν τοῖς πολέμοις εὐτυχίας εἰληφότες φυγῇ χρῶνται" ἐφετεόμενος 
δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος ὁ Ἰούδας ἀναιρεῖ μὲν αὐτῶν ὡς ὀχτα- 
χισχιλίους, ἀττονεύσας δ᾽ εἰς ΠΠ]ελλὰ πόλιν οὕτως λεγομένην τῶν 

ἀλλοφύλων λαμβάνει χαὶ ταύτην χαὶ τοὺς uiv ἄρρενας ἅτεαντας 
ἀπτοχτείνει, τὴν δὲ σιόλιν αὐτὴν ἐμτείτερησιν. ἄρας δ᾽ ἐχεῖϑεν τήν 
τε Χασφομάχη xal Βοσὸρ xci πολλὰς ἄλλας πόλεις τῆς Γαλάτιδος 
χαταστρέφεται. 

4. Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον οὐ πολλῷ Τιμόϑεος δύναμιν μεγάλην 
“-ταρασχευασάμενος χαὶ συμμάχους ἄλλους τε πταραλαβὼν xai “1ρά- 
βων τινὰς μισϑῷ zeíoag αὐτῷ συστρατεύειν ἧχεν ἄγων τὴν στρα- 
τιὰν πέραν τοῦ χειμάρρου Ῥομφῶν ἄντιχρυς᾽ πόλις δ᾽ ἦν αὕτη" 
xai τταρεχελεύετο τοὺς στρατιώτας, εἰ συμβάλοιεν εἰς μάχην τοῖς 
᾿Ιουδαίοις, πιροϑύμως ἀγωνίζεσθαι χαὶ κωλύειν αὐτοὺς διαβαίνειν 
τὸν χείμαρρον" διαβάντων γὰρ ἧτταν αὐτοῖς προύλεγεν. ᾿Ιούδας δ᾽ 
ἀχούσας τεαρεσχευάσϑαι τὸν Τιμόϑεον τερὸς μάχην ἀναλαβὼν ἅπα- 
σαν τὴν οἰχείαν δύναμιν ἔσπευδεν ἐεὶ τὸν τεολέμιον, zal ττεραιω- 

$ 338 — 1, Maccab. V 30. 

PFLAMVWELat 
2 σαλπιγχτὴν FLAMVW σημᾶναι FLV 3 παρωρμήσασ P 

6 μαχχαβαῖοσ FLAMVW ἀνδρίασ AM et ex corr. L 7 φυγῇ zoovcat 
εἰσ φυγὴν χρῶνται P. εἰσ φυγὴν τρέπονται FLV ad fugam conuersi sunt Lat 
8 ὡς] εἰσ AMVW, om. FL ὀκτακισχιλίασ L! 9 Mz2A&] PAM μαάφην 
FLV et i. marg. AM μάλλα W mellam Lat; uariant codd. 1. Maccab. V 26, 35 

οὕτω, 11 ἀποκτέννει AM ἀποκτένει  ἀπέχτεινε Εὀ ἐμπίπρησειν P. ἐμπίμ- 
πρησιν LAW ἐχεῖϑε Ἐ 12 Χασφομάχη] χασϑομάκι P. χασφὼμακεὶ, μα 

i.ras.F χασφωμακεὶ y “χασμοφάκην L χασφομάχή, φ et» iras. i. marg. yo 

χασφομάχην A χασφομάχην M χασϑῶμαχκεῖ W castomachi Lat Χάσφων Mazeó 

Maccab. βοσόρραν L βοσορρὰν ἃ βοσσορὰν M πολλὰσ, πο l.ras. A 
Γαλάτιδος] γαλααδίτιδοσ FLAMVW galaditides Lat 141. marg. XIII Lat 

δὲ AMW 15 Aegóv V — ἀρράβων V — 16 συστρατεύεν «vto tr. AMW 

limégaviteratF χειμάρρουν  ομφῶν] ῥαμφῶν AM ῥαφῶν FLV rophon 
Lat ó:FLAMVW 18 zuiom.P τοῖσ στρατιώταισ P συμβάλλοιεν L 
19 xa) κωλύειν — 21 χείμαρρον] neque torrentem transeatis Lat 20 προέλεγεν 

PLAMW δὲ AMW 21 παρασκευάσϑαι F πᾶσαν ΕΥ 232 πολεμον 

P περεωσάμενοσ P 
Q * 
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σάμενος τὸν χείμαρρον ἐχεισπείτετει τοῖς ἐχϑροῖς xai τοὺς uiv αὐτῶν 
ὑπαντιάξζοντας ἀγήρει, τοὺς ul eig δέος ἐμβαλὼν ῥίψαντας τὰ ὅπλα 
φεύγειν ἠνάγχασεν. χαὶ τινὲς μὲν αὐτῶν διέδρασαν, οἱ δ᾽ elg τὸ 

καλούμενον ἐγχραγὰς τέμενος συμφυγόντες ἤλτεισαν τεύξεσϑαι σω- 
τηρίας. Ἰούδας δὲ τὴν πόλιν καταλαβόμενος αὐτούς τε ἀπέχτεινεν 
xal τὸ τέμενος ἐνέπρησεν ποιχίλῃ χρησάμενος ἰδέᾳ τῆς ἀπωλείας 
τῶν πολεμίων. 

9. Ταῦτα διαπραξάμενος χαὶ συναγαγὼν τοὺς ἐν τῇ ΤΙ αλάτιδι 
Ἰουδαίους μετὰ τέχνων χαὶ γυναιχῶν xai τῆς ὑπαρχούσης αὐτοῖς 
ἀποσκευῆς οἷός τε ἦν εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐτταναγαγεῖν. ὡς δ᾽ ἧκεν 
él τινα πόλιν Ἐμφρὼν ὄνομα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ κειμένην χαὶ οὔτε 
ἄλλην αὐτῷ τραπτομένῳ βαδίξειν δυνατὸν ἣν οὔτε ἀναστρέφειν ἤϑε- 
Àev, στέμιψας τιρὸς τοὺς ἐν αὐτῇ παρεχάλει τὰς ττύλας ἀνοίξαντας 
ἐχτιτρέτεειν αὐτῷ διὰ τῆς πόλεως ἀτιελϑεῖν᾽ τάς τὲ γὰρ πεύλας 

λέϑοις ἐμπιεφράχεσαν καὶ τὴν διέξοδον ἀπετέμοντο. μὴ πειϑο- 
μένων δὲ τῶν Ἐμφραίων παρορμήσας τοὺς μεϑ' ἑαυτοῦ κυχλωσά- 
μενος ἐπολιόρκει, καὶ δι᾿ ἡμέρας χαὶ γυχτὸς χσιροσχαϑίσας ἐξαιρεῖ 
τὴν πόλιν καὶ “τᾶν ὅσον ἄρρεν ἣν ἐν αὐτῇ κτείνας χαὶ κατατερήσας 
Gta OY αὐτὴν ὁδὸν ἔσχεν" τοσοῦτον δ᾽ ἣν τὸ τῶν ττεφονευμένων 
“τλῆϑος, ὡς ἐπ᾽ αὐτῶν βαδίζειν τῶν νεχρῶν. διαβάντες δὲ τὸν 
9 , € , , C1 E ^ , 

Ιορδάνην «xov εἰς τὸ μέγα τιεδίον, οὗ κεῖται χατὰ πιρόσωτστον ττόλις 
Βεϑσάνη χαλουμένη πρὸς Ἑλλήνων Σχυϑόπολις. χαἀχεῖϑεν δρμη- 
ϑέντες eig τὴν Ἰουδαίαν “ταρεγένοντο ψψνάλλοντές ve xai ὑμνοῦντες 
χαὶ τὰς συνήϑεις ἐν τοῖς ἐπινικίοις παιδιὰς ἄγοντες, ἔϑυσαν τὲ 

χαριστηρίους ὑττέρ τε τῶν κατωρϑωμένων ϑυσίας. χαὶ ὑπὲρ τῆς 

$ 343 — 1. Maccab. V 43. 

PFLAMVWE Lat 

1 ἐμπίπτει FLAMVW αὐτὸν Ε 2 τὰ om. F 3 zal τὠὲς — 4 συμ- 
φυγόντες! quorum quidam ad locum qui dicitur grana fugientes Lat μὲν 

8.L 4 ἐγχρανὰς] ἐν χραναὶν F ἐν καρναὶν LV. ἐγχκαρναὶν (αρναὶν i. ras. A) 
AM τεύξασϑαι PL ὅ χαταβαλόμενοσ V — 6 τέμενος] locum Lat εἰδέα (εἰ 

ex; cor.m.2L)PL 8 χαὶ συναγαγὼν οπι. ΝΜ γαλααδίτιδι FLAMV γαλααδίτι 
W galaditide Lat 9. μετὰ τῶν τέχνων καὶ τῶν γυναιχῶν ΕΞ αὐτοῖς! αὐτῶ F 

10 εἰς om. Εἰ ἐπαναγαγεῖν] ἐπανάγειν AW ἐπαναγαγεῖν διεγνώχει 1 11 ἔμ- 
φρῶν (o ex o corr. L) FLVW efron aut enfron Lat Ἐφρὼν Maccab. — 15 ἔνπε- 
φράκεσαν P ἐπεφράκεσαν Dindorf ἀπετέμνοντο FLV 10 ἐμφρέων P “ἐμφρό- 
vov M* ἐφραίων W κυχλωσάμενος] χαὶ χυχλωσάμενοσ LAMVW 11 ἐξαίρει 
PFV  19cz0ogoíto FLV | ó'om.P 22 βεδσάνη P βεϑσανὴ, c ex corr. uid. A 
βαιϑσανῆ W bethsanis Lat ὡρμηϑέντεσ Ρ — 23 *tuvoóovvreo ΕἾ 24 τὰς] 
τοὺσ AMW συνήϑεις] σήϑεισ 1 παιδείασ P παιᾶνασ LAM παιάνεσ W 
ἄγοντες] ἄδοντεσ Μ τεῖ δὲ FLVE.— 25 χαριστηρίου P χαριστηρίοισ], κατορ- 
ϑωμένων PVE χατωρϑωμένων, oo i.ras. F ϑυσίας post χαριστηρίους tr. VE 
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- , )9 ^ , ἊΝ : , 

TOU στρατευματος σωτηρίας" οὐδεὶς γαρ ἐν tOUTOILG τος τιολέμοις 
- 3 d » 

τῶν Ιουδαίων ἀτεέϑανεν. 
3 , j ΄ , ) 4*5 , ει ᾽κ 

6. Ἰώσηπος δὲ ὃ Ζαχαρίου χαὶ MIapíac, ovg χατέλιτεν στρα- 

τηγοὺς ὃ Ἰούδας χαϑ᾽ ὃν καιρὸν Σίμων μὲν ὑτεῆργεν ἐν τῇ Γαΐ ἡγοὺς ὑδὰας χα o» χαιρὸν Σίμων μὲν υὑττῆρχεν ἐν τῇ Γαλι- 
- ^ - "M ἢ » ^ "κ᾿ e!) , * 

λαίᾳ πολεμῶν τοὺς iv τῇ Πτολεμαΐδι, αὐτὸς δὲ ὁ Ἰούδας xal ὁ 
) ) - , "- * , Y , ^ LI 

ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἰωνάϑης iv τῇ Γαλάτιδι, βουληϑέντες xal αὐτοὶ 

δόξαν τιεριτεοιύσασϑαι στρατηγῶν τὰ 7τολεμιχὰ γενναίων τὴν vo / 17 [ 7 ] 
) " , :H p , » ἡ γ᾽’ * , - «€ 

αὑτοῖς δύναμιν ἀναλαβόντες 490v εἰς ᾿Ιάμνειαν. Γοργίου δὲ τοῦ 
- 3 ES € , ^ , ] 

τῆς Ἰαμνείας στρατηγοῦ υτταντήσαντος συμβολῆς γενομένης δισχι- 
, - - b , v - - 2 

λίους ἀποβάλλουσι τῆς στρατιᾶς χαὶ φεύγοντες ἄχρι τῶν τῆς Lov- 
e ν , 1 (3 ) τὰ M 3 - 

δαίας ὅρων [διώκονται]. συνέβη δ᾽ αὐτοῖς τὸ πταῖσμα τοῦτο zraga- 
, * ) 5 , - * ; ^ 2 , 

χούσασιν ὧν αὐτοῖς ᾿Ιούδας ἐπέστειλεν, μὴ συμβαλεῖν εἰς μάχην 
- , E H 4^ ? - 

μηδενὶ πιρὸ τῆς ἐχείνου σπταρουσίας" “τρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ 

στρατηγήμασιν xal τὸ χατὰ τοὺς σπιερὶ τὸν ᾿Ιώσητιον χαὶ τὸν ALa- 
- , , € - , , 

ρίαν πταῖσμα ϑαυμάσειεν ἄν τις, ὃ συνῆχεν εἰ σεταραχινήσουσίν τι 
- » ^ ΡῚ , € A49 , ^ c 2€ ^ 

τῶν ἐπεσταλμένων αὐτοῖς ἐσόμενον. ὁ δὲ Ἰούδας x«l οἱ ἀδελφοὶ 
E - ^ - 2 ) JC is 9 ὴ ἡ , 

αὑτοῦ τιολεμοῦντες τοὺς lÓovuaíovg οὐχ ἀνίεσαν, ἀλλ᾽ ἐνέχειντο 
, , Ξ , - , Li , [44 

ztavYray0Sev αὑτοῖς, τὴν τὲ Χεβρῶνα πόλιν χαταλαβόμενοι ὅσον 
2 32. « 3^ LI N , , , ^ 

ὀχυρὸν αὐτῆς χαϑεῖλον χαὶ τοὺς σπιύργους iusnroavrec ἐδήουν τὴν 
2 , , , ^^ , » ^ , 

ἀλλόφυλον χώραν xal ῆΠαρισαν :τόλιν, εἴς ve ζωτον ἐλϑόντες zai 
, 3 ^ , -—^ * B , pt 

λαβόντες αὐτὴν διήρττασαν. πολλὰ δὲ σχῦλα xal λείαν xouícovreg 
3 , 

εἷς τὴν Ἰουδαίαν ὑπέσερειμαν. 
IX. 1. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν xci ὃ βασιλεὺς ᾿Τντίοχος τὴν 

΄ , 2 , , - ,Ὁ ^ , 

ἄνω χώραν ἐπερχόμενος ἀχούει πόλιν ἐν τῇ Περσίδι στ«λούτῳ δια- 
, 3 B2 » M PN c ' 3 , 3 

φέρουσαν Ελυμαΐδα vovvoue xai πολυτελὲς ἱερὸν “ρτέμιδος ἐν 

ἃ 349 — 1. Maccab. V 54. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 370. 
1 Ἐπολεμίοισ W 3 *ioseppus Lat hic et u. 14 Ἐχατέλειπεν (-πε L) 

PL 4 ὃ om. FLE μὲν om. L ὃ toic V τῇ om. FLAMVW 

αὐτὸς — 6 Γαλάτιδι om. ὃ ante Ἰούδας om. LAM 6 γαλαδίτιδι ALat 
γαλααδίτιδι FLMV 1 "περιποιήσασϑαι, σασϑαι 1. τὰΒ. F Ἐγενναίωσ PLMW 
et ex corr. ἃ 8 αὐτοὺσ LVWE Ἐλαβόντεσ P Ἐζαμνίαν PA! ἀμνίαν 
W Ἰτοῦ οι. Ρ 9 */«uvíiag PFA'W — 10 Ἐστρατείασ ΒΞ καὶ φεύγον- 
τεσ — 11 διώχονταϊ ad iudaeam fugerunt Lat — — x«i om. E φεύγοντες] 
φεύγουσιν AMW Lat φυγόντεσ E. τῶν om. E ὅρων τῆσ ἰουδαίασ tr. P 
τῆσ ἰούδασ A — 11 δρων] ὀρῶν FLAMW, om. E διώκονται om. PAMWELat 

παραχούσωσιν L 14 περὶ τὸν] περὶ αὐτὸν PAM περὲ αὐτῶν W — 17 τοὺς 
Ἰδουμαίους] σὺν τοῖς ἰουδαίοισ Ῥ τοὺσ ἰουδαίουσ 1, τοῖσ ἀλλοφύλοισ AMW 

ἀνήεσαν A!'W 18 χαταλαμβανόμενοι PFV ὅσον] ὅσον ἦν FLV 20 ἀλλο- 
φύλων ed. pr. alienigenarum Lat μάρισσαν V 21 λίαν P πκομίσαντεσ 

FLV 28 1 marg. ἐε΄ L XJ/7] Lat 24 Ἐὑπερχόμενοσ πλούτῳ om. 
FV 25 "ἐλλυμαίδα V Ἐὲν] παρ V 
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αὐτῇ xcl zavroOazOv ἀναϑημάτων ττλῆρες εἶναι ἔτι ye μὴν ὅτελα 
xai ϑώραχας, ἃ χαταλιπεῖν ἐπυνθάνετο τὸν υἱὸν τὸν (Φιλίππου 
βασιλέα δὲ Ἰ]αχεδόνων ᾿4λέξανδρον. κινηϑεὶς οὖν ὑττὸ τούτων 
ὥρμησεν ini τὴν Ἐλυμαΐδα xal προσβαλὼν αὐτὴν ἐπολιόρχει. τῶν 
δ᾽ ἐν αὐτῇ μὴ χαταττλαγέντων τὴν ἔφοδον αὐτοῦ μηδὲ τὴν πολιορ- 
χίαν, ἀλλὰ χαρτερῶς ἀντισχόντων ἀποχρούεται τῆς ἐλπίδος" ἀτεω- 
σάμενοι γὰρ ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ ἐτεεξελϑόντες ἐδίωξαν, ὥστ᾽ αὖ- 
τὸν ἐλϑεῖν εἰς Βαβυλῶνα φεύγοντα xci πολλοὺς ἀποβαλόντα τῆς 
στρατιᾶς. λυπουμένῳ δ᾽ ἐπὶ τῇ διαμαρτίᾳ ταύτῃ προσαγγέλλουσίν 
τινὲς xal τὴν τῶν στρατηγῶν ἧτταν, ovg πολεμήσοντας τοῖς "[ov- 

δαίοις χαταλελοίσει, «ci τὴν ἰσχὺν ἤδη τὴν τῶν Ιουδαίων. προσ- 

γενομένης οὖν χαὶ τῆς περὶ τούτων φροντίδος τῇ προτέρᾳ συγχυϑεὶς 
ὑπὸ ἀϑυμίας εἰς νόσον χατέπεσεν, ἧς μηχυνομένης zai αὐξανόντων 
τῶν τταϑῶν συνείς, ὅτι μέλλοι τελευτᾶν, συγχαλεῖ τοὺς φίλους καὶ 

τήν τε νόσον αὐτοῖς χαλεπὴν οὖσαν ἐμήνυε xol ὅτι ταῦτα πάσχει 
χαχώσας τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔϑνος παρεδήλου συλήσας τὸν ναὸν χαὶ 

τοῦ ϑεοῦ χαταφρογήσας, χαὶ ταῦτα λέγων ἐξέπνευσεν. ὥστε ϑαυ- 

μάζειν Πολύβιον τὸν ΠΠεγαλοπολίτην, ὃς ἀγαϑὸς ὧν ἀνὴρ ἀποϑα- 
γεῖν λέγει τὸν ᾿Ἵντίοχον βουληϑέντα τὸ τῆς ἐν Πέρσαις ᾿Αρτέμιδος 
ἱερὸν συλῆσαι" τὸ γὰρ μηχέτι ποιῆσαι τὸ ἔργον βουλευσάμενον οὐχ 
ἔστιν τιμωρίας ἄξιον. εἰ δὲ διὰ τοῦτο Πολυβίῳ δοχεῖ καταστρέιμαι 
τὸν βίον ᾿Ἵντίοχον οὕτως, πολὺ ττιϑανώτερον διὰ τὴν ἱεροσυλέαν 
τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις ναοῦ τελευτῆσαι τὸν βασιλέα. ἀλλὰ περὶ μὲν 

$ 354 — 1. Maccab. VI 2. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 370. 
| Ἐάναϑυμάτων ex corr. W Ἐπλήρησ FL 2 Ἐχαταλειπεῖν Ῥ 

τὸν (ante Φιλ.)} τοῦ FL τὸν τοῦ AMW 3. δὲ om. 1, οὖν ἐπὶ τούτω AMW 
4 Ἐἐπὶ εἰσ Ἐἐλλυμαίδα V αὐτῆ PAMWE ὅ δὲ 6 Ἐἀποσάμενοι L 
1 ἐπελθόντα Ρ ὥστε Ε 9 δὲ AMWE [10 "πολεμήσαντεσ Ρ "τοὺσ 
ἰουδαίουσ 1, 11 χατελελοίπει VE. 12 τοῦτον Ε Ἐσυγχυϑεὶς] καὶ συγχυϑεὶσ 
PLAMW 18 "μηχυνωμένησ P αὐξανομένων ΕἸ 14 μέλλει ΕἾ 15 Ἐχαὶ 

τοῦτο PW καὶ τοῦτο ΕἸΝ ἔἘταῦτα om. 1 10 "τὸ τῶν -- παρεδήλου i. ras. 
pressius m. 2A ἔτῶν om. FLV Ἐπαρεδήλου om. W συλήσας] zal συλήσασ 
AMWE συλήσασ γὰρ V 17 uid. Polyb. fr. 31, 10 p. 1242 Haltsch ὥστεϊ 
ὥστε ug VW 18 μεγαροπολίτην ἃ ὃς] oc P 19 τῆς] παρὰ t6 
AMW 20 βουλευσάμενοσ PF sed tantum cogitauit Lat 21 διὰ om, FV 

, c , 

zatactocweg9«. PAMW χατεστρέψασϑαι L 22 οὕτω AMW πει- 
ϑανώτερον P πιϑανότερον 11 28 βασιλέα] βίον ἘΥ͂ ἀλλὰ — 135,2 νομι- 

, N 9 í * * - " 

ζόντων] sed ob hoc non resisto megalopolitae, cum nostra opinio uera uidea- 
tur Lat 
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τούτου οὐ διαφέρομαι τὴν ὑτεὸ τοῦ Meyahorohivov λεγομένην αἰτίαν 
ταύτην ὑφ᾽ ἡμῶν ἀληϑῆ νομιζόντων. 

2. Ὁ δ᾽ Ἀντίοχος ziv ἢ τελευτᾶν χαλέσας QAucmov ἕνα τῶν 

ἑταίρων τῆς βασιλείας αὐτὸν ἐτείτροττον χκαϑίστησιν, vai δοὺς αὐτῷ 
τὸ διάδημα χαὶ τὴν στολὴν xcl τὸν δαχτύλιον ᾿ντιόχῳ τῷ σταιδὶ 
αὐτοῦ ταῦτα ἐχέλευσε χομίσαντα δοῦναι, δεηϑεὶς χερονοῆσαι τῆς 

ἀνατροφῆς αὐτοῦ xai τηρῆσαι τὴν βασιλείαν ἐχείνῳ. ἀπέϑανεν δὲ 
᾿Αντίοχος ἐνάτῳ xai τεσσαραχοστῷ xci ἑχατοστῷ ἔτει. ,“Ζυσίας δὲ 
τὸν ϑάνατον αὐτοῦ δηλώσας τῷ τιλήϑει τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿Ἱντίοχον, 
αὐτὸς γὰρ εἶχεν τὴν ἐπειμέλειαν, ἀποδείχνυσι βασιλέα χαλέσας αὐτὸν 
Εὐπάτορα. 

3. Ἐν δὲ τούτῳ τῷ χαιρῷ οἱ ἐν τῇ ἄχρᾳ τῶν Ἱεροσολύμων 
φρουροὶ xal φυγάδες τῶν Ιουδαίων “τολλὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους εἰργά- 
σαντο τοὺς γὰρ ἀναβαίνοντας εἰς τὸ ἱερὸν xai ϑῦσαι βουλομένους 
ἐξαίφνης ἐχτρέχοντες οἱ φρουροὶ διέφϑειραν" ἐπέχειτο γὰρ τῷ ἱερῷ 
ἡ ἄχρα. τούτων οὖν συμβαινόντων αὐτοῖς Ἰούδας ἐξελεῖν διέγνω 
τὴν φρουράν, χαὶ συναγαγὼν τὸν λαὸν ἅπαντα τοὺς ἐν τῇ ἄχρᾳ 
χαρτερῶς ἐπολιόρχει. ἔτος ἦν τοῦτο τῆς ἀρχῆς τοῖς ἀττὸ Σελεύχου 
ἑχατοστὸν χαὶ πεντηχοστόν. χατασχευάσας οὖν μηχανήματα xal 
χώματα ἐγείρας φιλοτιόνως τιροσέχειτο τῇ τῆς ἄχρας αἱρέσει. τιολ- 
λοὶ δὲ τῶν ἐν αὐτῇ φυγάδων νύχτωρ ἐξελϑόντες εἰς τὴν χώραν 
χαί τινας τῶν δμοίων xal ἀσεβῶν συναγαγόντες ἧχον πρὸς ᾿Αντίο- 
yov τὸν βασιλέα, οὐχ ἀξιοῦντες ἑαυτοὺς ὑπεερορᾶσϑαι δεινὰ τεάσχον- 
τας ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων xal ταῦϑ᾽ ὑπομένοντας διὰ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ, τὴν μὲν zt&vQuov αὐτῶν καταλύσαντας ϑρησχείαν, ἣν δὲ σιροσ- 
ἔταξεν ταύτης ἀντιποιουμένους " χινδυνεύειν οὖν ὑπὸ Ἰούδου χαὶ τῶν 

$ 360 — 1. Maccab. VI 14. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 310. 
i διαφέρομεν ed. pr. τὴν] τὴν εἴτε πρὸσ τοὺσ (τὴν εἴτε πρὸσ suppl. m. 2, 

οὺσ ἷ. τὰβ. m. 2) M τοῖς τὴν Bekker μεγαλουπολίτου W — 2 ταύτην] ἢ ταύτην 
τὴν AM παρὰ τὴν ed. pr. οὐ τὴν coni νομιζόντων, v finale 1. ras. À νομίζοντοσ 
M? νομίζουσιν ed. pr. 1 αὐτοῦ om. 8 ἐννάτω ΕΞ ἜΔυσίας] i. marg. ΑΥ̓͂ 

Lat 9 αὐτοῦ τὸν ϑάνατον tr. ΕἾΧΕΣ 10 τὴν] τὴν Ba (Basi?) Υ *ázxo- 
δειχνύει FV 11 Ἐευπάτωρα V 12 δὲ] δὴ .FVE 13 Ἐφρουροὶ) custodes 
macedonum Lat . 14 γὰρ ἀναβαίνοντας] παραβαίνοντασ Ρ — *zal om. FVWLat 

15 Ἐἐξέφνησ P 16 *ó ἐούδασ LV 18 Ἐχαρτερῶς] παντελῶσ F 
* yv] δ᾽ ἦν FLV τοῖς) τῆσ M et ex corr. E 19 Ἐπεντηχοστὸν) XL Lat 

Ἐχαὶ χώματα om. P 20 ἐφιλοπόνως] φίλιππον 00 P τῇ om.L — 22 jov] 
, 6 

ἦλϑον E 23 Ἐπεριορᾶσϑαι Herwerden 24 ταῦ P — 25 χαταλύσαντα A 
χαταλύσασ P καταλύσαντοσ  καταλείψαντασ FLV 26 ταύτην ποιουμένουσ 
PFLVW οὖν om. AME ἐἰἐούδα FLMVE 
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σὺν αὐτῷ τὴν ἀχρόσπτολιν αἱρεϑῆναι xal τοὺς φρουροὺς τοὺς ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως χατασταϑέντας, εἰ μή τις σταρ᾽ αὐτοῦ βοήϑεια πεεμ- 
φϑείη. ταῦτ᾽ ἀχούσας ὃ παῖς Zdvríoyoc ὠργίσϑη καὶ τοὺς ἡγεμόνας 
χαὶ φίλους μεταττεμψάμενος ἐχέλευσε μισϑοφόρους συναγαγεῖν καὶ 
ἐχ τῆς βασιλείας τοὺς στρατεύσιμον ἡλικίαν ἔχοντας. xai συνήχϑη 

στρατὸς πεζῶν μὲν ὡσεὶ δέχα μυριάδες, ἱππεῖς δὲ δισμύριοι, ἐλέ- 
φαντὲς δὲ δύο xoi τριάχοντα. 

4. Ταύτην οὖν ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ἐξώρμησεν ἐχ τῆς Mv- 
τιοχείας μετὰ “υσίου πάσης τῆς στρατιᾶς ἔχοντος τὴν ἡγεμονίαν. 

, ^ 3 , ἘΞ - k) 

x«i τταραγενόμενος εἰς τὴν Ιδουμαίαν ἐχεῖϑεν εἰς Βηϑσοῦραν ava- 10 
βαίνει πόλιν σφόδρα ἐχυρὰν χαὶ δυσάλωτον χαὶ περιχαϑίσας ἔπο- 
λιόρχει τὴν πτόλιν. ἰσχυρῶς δὲ ἀντεχόντων τῶν Βηϑσουραίων xci 
τὴν πταρασχευὴν αὐτοῦ τῶν μηχανημάτων ἐμτιρησάντων, ἐπεξῆλϑον 
γὰρ αὐτῷ, χρόνος ἐτρίβετο πολὺς περὶ τὴν ττολιορχίαν. Ἰούδας δὲ 
τὴν ἔφοδον τοῦ βασιλέως ἀχούσας ἀφίσταται μὲν τοῦ τὴν ἄχραν 15 
πολιορχεῖν, ἀτεταντήσας δὲ τῷ βασιλεῖ βάλλεται στρατόπεδον ἐπὶ 
τῶν στενῶν ἕν τινι τόπῳ Βεϑζαχαρίᾳ λεγομένῳ σταδίους ἀπέχοντι 
τῶν πολεμίων ἑβδομήχοντα. ὃ δὲ βασιλεὺς δρμήσας ἀπὸ τῆς Βεϑ- 
σούρας ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὰ στενὰ χαὶ τὸ τοῦ Ἰούδα στρατό- 
πέδον, ἅμ᾽ ἡμέρᾳ δὲ πρὸς μάχην διέτασσε τὴν στρατιάν. τοὺς μὲν 9) 
οὖν ἐλέφαντας ἐποίησεν ἀλλήλοις ἕπεσθαι διὰ τὴν στενοχωρίαν οὐ 
δυναμένων αὐτῶν ἐπὶ πλάτος τετάχϑαι, εἰς δὲ χύχλον ἐλέφαντος 

ἑχάστου συμτεροῇσαν στεζοὶ μὲν χίλιοι, ἱτετιεῖς δὲ πενταχόσιοι" ἔφε- 
ρον δὲ οἱ ἐλέφαντες πύργους τε ὑψηλοὺς xci τοξότας" τὴν δὲ λοι- 

$ 365 — 1. Maccab. VI 17. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 371. 

3 i. marg. ἐς΄ L ταῦτα WE *ogyla9xy ex corr. W — 4 ἐχέλευσεν 
F ἐχέλευσε, vos i. ras. A ὅ τοὺς] τοῦ L — 6 δέχα μυριάδες! μυριάδασ δώδεχα 
E μυριάδασ P — 7 ἘΠ) et XXV cod. Wiz. duo et triginta quinque cod, Haun. 
Lat 8 ἐξ ἀντιοχείασ E 9. Ἐἡγεμονείαν Ρ 10 βαιϑσουρὰν Ἐ' βέϑσουραν (s i. 

ras. A) LAM βεϑσούραν VW βησούραν E 11 ἰσχυρὰν PM ἐχυρὰν (s. πῃ. 2) L 
ὀχυρὰν FVW et ex corr. A παραχαϑίσασ E 12 βηϑσουρέων P βαιϑ- 
σουραίων F βεϑσουραίων (zi.ras. A) LAMVW βησουραίων E 13 ἐξῆλθον 
L 14 αὐτῷ] αὐτῶι... À αὐτῶ zal W 16 Ἐἐπὲὶ τὸ στενὸν F 1τ βαιϑ- 
ζαχαρία VF. beduscarit aut bedoscaria Lat 18 ἑβδομήκοντα] decem milium 
Lat Ἐάπὸ] émbF βεϑσούρασ, ε i. ras. A βαιϑσούρασ F. βησούρασξι 
20 *&u' — - στρατιάν om. L ἅμα W ἅμα δὲ ἡμέρα (i. ras. corr. uid, A) 
tr. AME τοὺς μὲν ovv) τοὺσ μὲν F xal robo μὲν LAMWE 21 Ἐἐποίησε 
A 23 συνπροῆσαν P συμπροήεσαν AMW συμπαρῆσαν FLV προήεσαν E 
properabant Lat 24 Ἐδ AMW Ἐὑὐψηλοὺς] ὑψηλοὺσ zal ἰσχυροὺσ AMW 
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zv δύναμιν ἑχατέρωϑεν ἐποίησεν ἀναβαίνειν ἐτεὶ τὰ ὄρη φίλους 
αὐτῆς προτάξας. χελεύσας δὲ ἀλαλάξαι τὴν στρατιὰν τιροσβάλλει 
τοῖς στολεμίοις, γυμνώσας τάς τε χρυσᾶς χαὶ χαλχᾶς ἀσ:ιίδας, ὥστε 
αὐγὴν ἀτε αὐτῶν ἀφίεσθαι λαμτιράν" συνετήχει δὲ τὰ ὄρη κεχρα- 
γότων αὐτῶν. ταῦτα ὁρῶν ὁ Ἰούδας οὐ χατεπιλάγη, δεξάμενος δὲ 
γενναίως τοὺς τιολεμίους τῶν πιροδρόμων τιερὶ ἑξαχοσίους ἀναιρεῖ. 
Ἐλεάζαρος δ᾽ ó ἀδελφὸς αὐτοῦ, ὃν «ὐρὸν ἐχάλουν, ἰδὼν τὸν ὕψη- 
λότατον τῶν ἐλεφάντων ὡπλισμένον ϑώραξι βασιλιχοῖς xal νομί- 
ζων ἐγε᾽ αὐτοῦ τὸν βασιλέα εἶναι σπταρεβάλετο σφόδρα εὐχαρδίως 

Uv αὐτὸν ὁρμήσας, καὶ “πολλοὺς μὲν τῶν περὶ τὸν ἐλέφαντα χτεί- 
vac τοὺς ἄλλους διεσχέδασεν, ὑτιοδὺς δὲ ὑπὸ τὴν γαστέρα xci τιλή- 
Bac ἀπιέχτεινε τὸν ἐλέφαντα. ὃ δ᾽ ἐπιχατενεχϑεὶς τῷ Ἐλεαζάρῳ 
διαφϑείρει τὸν ἄνδρα ὑτιὸ τοῦ βάρους. xci οὗτος μὲν εὐψύχως 
πολλοὺς τῶν ἐχϑρῶν ἀπολέσας τῷ τρόττῳ τούτῳ τὸν βίον χατέ- 
στρειμεὲν. 

ὅ. Ὁ δὲ Ἰούδας ὁρῶν τὴν τῶν πολεμίων ἰσχὺν ἀνεχώρησεν εἰς 
Ἱεροσόλυμα καὶ zc «τολιορχίαν “ταρεσχευάζετο" ᾿Αντίοχος δὲ τὸ 
μέν τι τῆς στρατιᾶς εἰς Βεϑσοῦραν ἔπεμιψεν πολεμήσων αὐτήν, 
τῷ δὲ λοιπῷ τῆς δυνάμεως αὐτὸς ἧχεν εἰς Ἱεροσόλυμα. οἱ μὲν οὖν 

Βεϑσουρῖται τὴν ἰσχὺν χατατιλαγέντες xal σττανίζοντα βλέποντες 
τὰ ἐπιτήδεια παραδιδόασιν ἑαυτοὺς ὕρχους λαβόντες ὑπὲρ τοῦ μηδὲν 
σεείσεσϑαι καχὸν ὑπὸ τοῦ βασιλέως. ᾿Αντίοχος δὲ λαβὼν τὴν πτόλιν 
ἄλλο μὲν αὐτοὺς οὐδὲν διέϑηχεν, μόνον δὲ γυμνοὺς ἐξέβαλεν, φρου- 
ρὰν δὲ χατέστησεν ἰδίαν ἐν τῇ me. πολλῷ δὲ χρόνῳ τὸ ἱερὸν 
σιολιορχῶν τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις τιροσεχαϑέζετο χαρτερῶς τῶν ἔνδο- 
Sev ἀμυνομένων" πρὸς ἕχαστον γὰρ ὧν ὃ βασιλεὺς im^ αὐτοὺς 

$ 511 — 1. Maccab. VI 38. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 311. 
1 φίλους] τοὺσ φίλουσ FLAMVWE 2 αὐτοῦ WE ἘἘπροστάξασ FAMW! 
ἀλλαλάξαι FE "προβάλλει L 4 Ἐσυνεπήχη F Ἐχεχραγότων, t ex v 

eorr. V. 5 *za«reznAanysi Ρ 6 *é&axovoiovo F 7 δ᾽ δὲ AMWE, om. L 
αὐρὰν FVE αὖραν AM αὔραν W αἰρὰν, «t ex « corr. L auronem Lat Xavegav 
Macc. cf. ὃ 266 8 νομίσασ E 9 παρεβάλλετο FLV — *evzcgóloc σφόδρα 
tr. AMW 10 *zo»] om. L coto Μ 12 Ἐάπέχτεινε, ve ex va corr. δὲ E 
13 Ἐδιέφρϑειρε LAMW οὕτωσ FLAMW sic Lat εὐτυχῶσ Ρ 18 *zi] τοι F, 
om. W βεϑσούραν, s i.ras. A βαιϑσούραν Ἐ βησούραν E πολεμῆσον EF ut 
(eam) deuastaret Lat 19 Ἐλοιπῶ δὲ τ. FELAMVW εἰς] ἐπὶ τὰ FLAMVWE 

oi] x«l οἱ E οὖν om. WE 20 βαιϑσουρῖται Ἐ' βησουραῖοι E σπανίζοντα] 
σπουδάζοντα 1, 21 αὐτοὺσ FLV αὑτοὺσ E 22 χακὸν] δεινὸν VE 28 μόνον 
δὲ] ἢ μόνον FLAMVW 25 *Zvóov VZon 26 πρὸς] z«9' E ἐπ᾽ om. P 

ἔστησεν ἐπ᾿ αὐτοὺσ tr. AMW 
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ἔστησε μηχάνημα χαἀχεῖνοι zv ἀντεμηχανῶντο. τροφὴ δ᾽ αὐτοὺς 
ἐπιλελοίσει, τοῦ μὲν ὄντος ἀττανηλωμένου χαρποῦ, τῆς δὲ γῆς ἐχείνῳ 

τῷ ἔτει μὴ γεωργημένης, ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ ἕβδομον ἔτος, xa9* 
ὃ νόμος ἡμῖν ἀργὴν ἐᾶν τὴν χώραν, ἀσπόρου μεμενηχυίας. πολλοὶ 
τοιγαροῦν τῶν πολιορχουμένων ἀττεδίδρασχον διὰ τὴν τῶν avay- 
χαίων ἀπορίαν, ὡς ὀλίγους ἐν τῷ ἱερῷ χαταλειφϑῆναι. 

6. Καὶ τοῖς μὲν πτολιορχουμέγοις ἐν τῷ ἱερῷ τοιαῦτα συνέβαινεν 
εἶναι τὰ πράγματα. “Ιυσίας δὲ ὃ στρατηγὸς xcl ὃ βασιλεύς, ἐπεὶ 
(ίλιτσποος αὐτοῖς ἀττὸ τῆς Περσίδος ἥκων ἐδηλώϑη [καὶ] τὰ πράγ- 
ματα εἰς αὐτὸν χατασχευάζειν, εἶχον μὲν ὥστε τὴν πτολιορχίαν 
ἀφέντες δρμᾶν ἐπὶ τὸν Φίλιππον, οὐ μὴν τοῦτο ποιῆσαι φανερὸν 
τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἔγνωσαν, ἀλλ᾽ ἐχέλευσεν τὸν 
«Τυσίαν ὃ βασιλεὺς αὐτῷ τε xol τοῖς ἡγεμόσιν ἐν χοινῷ διαλεχϑῆναι 
μηδὲν μὲν τῶν τεερὶ (Φέλιτετεον ἐμφανίζοντα, τὴν δὲ ττολιορχίαν ὅτε 
χρονιωτάτη γένοιτ᾽ ἂν δηλοῦντα, χαὶ τὴν ὀχυρότητα τοῦ χωρίου, 
xal ὅτι τὰ τῆς τροφῆς αὐτοῖς ἤδη ἐττιλείσπτοι, xal ὡς :τολλὰ δεῖ 
χαταστῆσαι τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ πραγμάτων, καὶ ὡς δοχεῖ ττολὺ 
χρεῖττον εἶναι σπτονδὰς ττοιησαμένους πρὸς τοὺς :τολιορχουμένους 

xci φιλίαν πρὸς ὅλον αὐτῶν τὸ ἔϑνος ἐπιτρέψαντας αὐτοῖς χρῆ- 
σϑαι τοῖς πατρίοις νόμοις, ὧν ἀφαιρεϑέντες νῦν ἐξετολεμώϑησαν, 

χωρεῖν ἐπὶ τὰ οἰχεῖα. ταῦτα τοῦ “ΤἸυσίου φήσαντος ἠρέσϑη τό τὲ 
στράτευμα χαὶ οἱ ἡγεμόνες τῇ γνώμῃ. 

7. Καὶ πέμψας ὃ βασιλεὺς πρὸς τὸν Ἰούδαν χαὶ τοὺς σὺν αὐτῷ 
σπεολιορχουμένους εἰρήνην τε ἐπεηγγείλατο xal συγχωρεῖν τοῖς πατρίοις 

$ 811 — 1. Maccab. VI 53. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 371. 

1 μηχανήματα AM δὲ E *«vroio MZon 2 Ἐἐπελελοίπει L 

*ovroc L ἀπανηλομένου L ἀνηλωμένου E 3 γεωργημένησ Α γεγεωργη- 
μένησ MV γεωργουμένησ E 4 ἡμῖν] ἦν ἡμῖν PFLV — ususvgxvigs P 1 ἐν 
τῷ ἱερῷ om. Ε΄ 811. marg. 1, Ἐδ᾽ Ε βασιλεὺς] ἀντίοχοσ E rez antiochus 
Lat ἐπεὶ] ἐπειδὴ βασιλεὺσ AME ἐπειδὴ ὃ βασιλεὺσ W 9 ἀπὸ τῆσ περ- 
σίδοσ αὐτοῖσ tr. M . ἀπὸ] ἐπὶ F ix V ἧχον 1, χαὶ om. ELat seclusit 
Bekker 10 ἑαυτὸν FLVE — zetaoztvazov E Ἐμὲν om. P 11 *éml 
τὸν φίλιππον ógu&v tr. ΕἸ — *czovro] τοῦ F 12 *coic στρ. — ἡγεμόσιν 
reliquis ducibus Lat τοῖς (ante zy.) om. E 13 αὐτῷ] αὐτοῖς ed. pr., om. 
Lat 14 τῶν] τὸν F πολὺορκίαν L ὅτι πολυχρονιωτάτη LAMW 
16 ἐπιλελοίπει LMV ἐπειλελοίπει À ἐπιλελοίποει ' Ἐχκαὶ ὡς — 11 zgayud- 
tov om.Lat Ἐδεῖ] δὴ 1, 18 "τὰσ πολιορχουμένασ L 20 πατρώοισ E 

viv om. FV ἐξεπολεμήϑησαν PFV 21 ἕχαστοσ post *oi«sia add. P 
Ἐ͵ράσϑη M! 22 *5ysuovto L 23 i. marg. εἰ E "ἰούδα W 24 *re 
om. W πατρώοισ E 

"o— 
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νόμοις χρωμένους ζῆν. οἱ δὲ ἀσμένως δεξάμενοι τοὺς λόγους λα- 

βόντες ὅρχους v& καὶ τείστεις ἐξῆλθον ix τοῦ ἱεροῦ. εἰσελϑὼν δὲ 
Ἀντίοχος εἰς αὐτὸ καὶ ϑεασάμενος ὀχυρὸν οὕτως τὸ χωρίον τεαρέϊη 
τοὺς ὕρχους xal χελεύει τὴν δύναμιν τιαραστᾶσαν χαϑελεῖν τὸ τεῖχος 
εἰς ἔδαφος. xal ταῦτα στοιήσας ἀνέστρειμεν εἰς ᾿Τντιόχειαν ἐτεαγό- 
μενος νίαν τὸν ἀρχιερέα, ὃς xai ΠἹἸενέλαος ἐχαλεῖτο. dvolag γὰρ 
συνεβούλευσεν τῷ βασιλεῖ τὸν MevéAaov ἀνελεῖν, εἰ βούλεται τοὺς 
Ιουδαίους ἠρεμεῖν χαὶ μηδὲν ἐνοχλεῖν αὐτῷ" τοῦτον γὰρ ἄρξαι τῶν 
χαχῶν τιείσαντ᾽ αὐτοῦ τὸν “τατέρα τοὺς Ιουδαίους ἀναγχάσαι τὴν 
πάτριον ϑρησχείαν καταλιτεῖν. τεέμιψας οὖν τὸν MevéAaov ó βασι- 
λεὺς εἰς Βέροιαν τῆς Συρίας διέφϑειρεν ἀρχιερατεύσαντα μὲν ἔτη 
δέχα, τεονηρὸν δὲ γενόμενον xal ἀσεβὴ xal ἵνα αὐτὸς ἄρχῃ τὸ ἔϑνος 
ἀναγχάσαντα τοὺς ἰδίους τταραβῆναι νόμους. ἀρχιερεὺς δὲ ἐγένετο 
μετὰ τὸν Π͵ενελάου ϑάνατον ἴάλχιμος ὃ xal ᾿Ιάχκιμος χληϑείς. ὃ 
δὲ βασιλεὺς ᾿“ντίοχος ὁρῶν ἤδη τὸν Φίλιτετεον κρατοῦντα τῶν τεραγ- 
μάτων ἐπολέμει τιρὸς αὐτὸν xal λαβὼν αὐτὸν ὑττοχείριον ἀπέχτει- 
γεν. ὃ δὲ τοῦ ἀρχιερέως υἱὸς Ὀνίας, ὃν προείπομεν ἔτι παῖδα 
τελευτήσαντος ἀφίεσϑαι τοῦ πατρός, ἰδὼν ὅτι τὸν ϑεῖον αὐτοῦ 

ἹΠενέλαον ὃ βασιλεὺς ἀνελὼν τὴν ἀρχιερωσύνην ᾿1λχίμῳ δέδωχεν 
ovx ὄντι τῆς τῶν ἀρχιερέων γενεᾶς, ἀλλ᾽ ὑπὸ “Ιυσίου πεισϑεὶς 
μεταϑεῖναι τὴν τιμὴν ἀττὸ ταύτης τῆς οἰχίας εἰς ἕτερον οἶχον, φεύγει 
χερὸς Πτολεμαῖον τὸν Aiyózrov βασιλέα. xci τιμῆς ἀξιωϑεὶς ὑτπιό 
τὲ αὐτοῦ καὶ τῆς γυναιχὸς Κλεοττάτρας λαμβάνει τότεον ἀξιώσας 

ἐν τῷ νομῷ τῷ Ἡλιοττολίτῃ, ἐν ᾧ χαὶ ὅμοιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις 

$ 382 — 1. Maccab. VI 61; $ 385 — 1. Maccab. VII 9: ὃ 386 — 1. Maccab. VI 63. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 311. 
1 Ἐχρωμένοισ AMW — *20yovc] παραγενομένουσ P παραγενομένουσ A0- 

yovo F λαβόντες] καὶ λαβόντεσ AMWE 2 δὲ] δὲ O E. 3 οὕτως] τοῦτο 

E 4 περιστᾶσαν Α περιστᾶσαν MWE in circuitu stantem Lat ὅ ἀνέστρεψαν 
VW ὑπέστρεψεν E 1 συνεβούλευε E Ἐἀνελϑεῖν P — *coio ἰουδαίοισ F 
8 Ἑαὐτῷ om. V 9 πείσαντα PAMW πατέρα] πατέρα ἀντίοχον AMW 
10 ἔχαταλειπεῖν P 11 Ἐβέρροιαν M ueriam Lat Ἐδιέφϑειρε F Ἐἔτηι A 
13 παραβῆναι τοὺσ ἰδίουσ tr. V *ó' ΕἾ — *Zyévero] γενόμενοσ L.— 14 *qA3- 

χιμοσ P! ἔακειμοσ, ξι ex c corr. À ἐωάχειμοσ ME ἐάχειμοσ V. ioachim Lat 
Ἐἐπικληϑείσ LAMW [δ δρῶν] εὑρὼν AMW, i. marg. yo δρῶν A inueniens 
Lat 11 *oniae Lat — *zxpgotízousv P 18 Ἐάφίεσϑαι relictus Lat ἀφεῖσϑαι 

Bekker  */óo»] svióov Ρ 19 ἐδέδωχεν ἀλκίμω tr. Μ — 20 οὐχ ἐκ τῆσ τῶν 
ἀρχιερέων ὄντι γενεᾶσ (τῶν om. E) tr. AMWE — cóvom.V πεισϑὲσ W 
21 μεταϑῆναι PV — ἀπὸ] αὐτῶ P οἰχίας] τιμῆσ Ρ 23 *yvveuxóc] γυναικὸσ 
αὐτοῦ ΕΥ̓͂ et ut uid. Lat 24 Ἐνόμω PLAMVW, i. marg. τόπω F yo τόπω 
AM regione Lat Ἐἡλιουπολίτη FLVZon τῷ! τὸ F τοῦ E 
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9585 
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ᾧχοδόμησεν ἱερόν. πτερὶ τούτου uiv ovv εὐχαιρότερον ἡμῖν ἔσται 
διελϑεῖν. 

X. 1. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν φυγὼν “Ιημήτριος ἀπὸ Ῥώμης 
Ó Σελεύχου υἱὸς xci χαταλαβόμενος τῆς Συρίας Τρίπολιν περιτί- 
ϑησιν μὲν ἑαυτῷ διάδημα, συναγαγὼν δέ τινας περὶ αὐτὸν μισϑο- 
φόρους εἰς τὴν βασιλείαν εἰσῆλϑεν, τεάντων αὐτὸν ἡ δέως τεροσδεχο-- 
μένων xai παραδιδόντων αὑτούς. συλλαβόντες δὲ xal ντίοχον τὸν 
βασιλέα xci “υσίαν ζῶντας ἀνάγουσιν αὐτῷ. χαὶ οὗτοι μὲν χελεύ- 
σαντος “]ημητρίου πταραχρῆμα διεφϑάρησαν βασιλεύσαντος Zvrióyov 
ἔτη δύο. καϑὼς ἤδη zov xal ἐν ἄλλω δεδήλωται. συστραφέντες δὲ 
πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων πονηροὶ xai φυγάδες xal uer? 
αὐτῶν Ἄλκιμος ὃ ἀρχιερεύς, κατηγόρουν τοῦ ἔϑνους παντὸς καὶ 
Ἰούδα xci τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, λέγοντες ὡς τοὺς φίλους αὐτοῦ 
πάντας ἀττεχτόνασιν χαὶ ὅσοι và ἐχείνου φρονοῦντες χαὶ περιμέ- 
γοντὲς αὐτὸν ὑττῆρχον ἐν τῇ βασιλείᾳ τούτους ἀττολωλέχασιν αὐτούς 
ve τῆς οἰχείας γῆς ἐχβαλόντες ἀλλοτρίας ἐπήλυδας πετοιήχασιν, 
ἠξίουν τε πέμψαντα τῶν ἰδίων τινὰ φίλων γνῶναι δι᾽ αὐτοῦ τὰ 
ὑχτὸ τῶν περὶ Ἰούδαν τετολμημένα. 

2. Ὁ δὲ 4ημήτριος παροξυνϑεὶς ἐχττέμτεει Βαχχίδην φίλον 
Αντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς βασιλέως. ἄνδρα χρηστὸν χαὶ τὴν Meco- 
ποταμίαν ἅπτασαν τεεττιστευμένον, δοὺς αὐτῷ δύναμιν xal τὸν ἀρχεε- 
ρέα παραϑέμενος αὐτῷ ᾿Αλκιμον ἐντειλάμενος αττοχτεῖναι Ἰούδαν 
χαὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. ἐξορμήσας δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Αντιοχείας ὃ Βαχχίδης 
μετὰ τῆς δυνάμεως xal :ταραγενόμενος εἰς τὴν Ιουδαίαν ἔπεμψε 
πρὸς τὸν Ἰούδαν xal τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ “τερὶ φιλίας xol εἰρή- 

$ 389 — 1. Maccab. VII 1. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 372. 
1 rovrov] τούτων V his Lat οὖν om. FL ἔσται ἡμῖν tr. P 

3 i. marg. ἐς E Ἐφεύγων F 4 *geAevxov, ov i. ras. A * Τρίπολιν) 
τριοιν P τριοῖν (quod in marg. adnotatum erat non superest F) FV! £yrum Lat 

5*cbro FAMV αὐτῶν, αὑτὸν ΑΜ 1 αὐτούσ PFLAMW — 8 Ἐλυσσίανῦ 
9 παραχρῆμα δημητρίου tr. PLV 10 ἐν ἄλλοισ AMW ἔἜστραφέντεσ P 
11 "φυγάδεσ --- 12 ἄλκιμοσ i. ras. M 13 *Iovóe] τοῦ ἰούδα V 14 ἀπεχτό- 

γνάσι (acri. ras. maiore A) AM ἀπεχτείνασιν (-σι F) PF ἀπεγχτάγχασι 1, ἀπεχτο- 
γνήχασι WE ἀπέκτειναν V ἀπεχτονότων Zon Ἐφρονοῦντες] νοοῦντεσ P 

15 Ἐ"ἀπωλέχασιν P. ἀπωλωλέχασιν ' 10 ἐπίλυδασ Ρ 17 Ἐήηξίουν τε] ἀξιοῦν- 

τεσ ΕὟἾ περιπέμψαντα Ὲ *vov ἰδίων] ex iudaeis Lat 18 Ἐὑπὸ vov] om. 

F ὑπὸ τὸν 1, περὶ τὸν ἰούδαν FLAMVWE 19 i. marg. ΑΚ] Lat 
"παρωξυνϑεὶσ L 20 *rov om. W βασιλέως om. M 22 *anoxrsivai) 

αὐτῶ κτεῖναι PFVZon — 23i marg. L — *ó A'W — 24 ἐπαραγινόμενοσ 
V 25 τὸν om. E. *lovó« F *avrov om. F 
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vig διαλεγόμενος " δόλῳ γὰρ αὐτὸν ἐβούλετο λαβεῖν. ὃ δ᾽ οὐχ ἐπί- 395 
στευσεν" ἑώρα γάρ, ort μετὰ στρατιᾶς πιάρεστιν τοσαύτης, UE" 
ὅσης él πιόλεμόν vig, αλλ᾽ οὐχ Ur εἰρήνην ἔρχεται. τινὲς μέντοι 
γε τῶν ix τοῦ δήμου τιροσέχοντες οἷς ὁ Βαχχίδης ἐστεχι Ἰρυκεύι σατο 

5 xai νομίσαντες οὐδὲν αὐτοὺς ὑτιὸ ᾿1λχίμου τιείσεσϑαι hd; ἢ ὄντος 

ὁμοφύλου τιρὸς αὐτοὺς ἀνεχώρησαν, χαὶ λαβόντες ὥὕρχους sao 390 
ἀμφοτέρων μήτε αὐτούς τι τιαϑεῖν μήτε τοὺς ἐχ τῆς αὐτῆς ὄντας 
γχεροαιρέσεως ἐτιίστευσαν αὑτοὺς ἐχείνοις. ὁ δὲ Βαχχίδης ὀλιγωρή- 
σας τῶν ὅρχων ἑξήχοντα μὲν αὐτῶν ἀπτέχτεινεν, τοὺς δὲ ἄλλους, 

10 ὅσοι διενοοῦντο ztQóg αὐτὸν ἀναχωρεῖν, ἐττέστρειψμεν τοῖς πιρώτοις 
τὴν σπιίστιν μὴ φυλάξας. ἐπεὶ δ᾽ ix τῶν Ἱεροσολύμων ἀτιελϑὼν 397 
χατὰ χώμην Βηρξζηϑὼ λεγομένην ἐγένετο, zéuWag συλλαμβάνει 
z0ÀÀobg τῶν αὐτομολούντων χαί τινας τοῦ λαοῦ καὶ τιάντας ἄττο- 
χτείνας τιροσέταξεν τοῖς ἐν τῇ χώρᾳ :τᾶσιν ὑπαχούειν ZAxiup, xal 

15 μετὰ στρατιᾶς τινος, lv ἔχῃ τηρεῖν τὴν χώραν αὐτοῦ, χαταλιτὼν 
αὐτὸν εἰς ᾿ντιόχειαν πρὸς τὸν βασιλέα «1ημήτριον ὑ:τέστρειψεν. 

3. ἠἥλχιμος δὲ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ βουλόμενος βεβαιώσασϑαι xai 398 
συνείς, ὅτι χατασχευάσας εὔνουν τὸ σιλῆϑος ἀσφαλέστερον ἄρξει, 

χρηστοῖς ἅτεαντας ὑπτήγετο λόγοις χαὶ τερὸς ἡδονὴν ἑχάστῳ xal χάριν 
20 ὁμιλῶν ταχὺ δὴ μάλα χεῖρα πολλὴν xci δύναμιν ττεριεβάλετο" τού- 399 

τῶν δ᾽ ἦσαν οἱ τελείους ἐχ τῶν ἀσεβῶν χαὶ πεφυγαδευμένων, οἷς 

ὑτεηρέταις χαὶ στρατιώταις χρώμενος ἐπτήρχετο τὴν χώραν xai ὕσους 
ἐν αὐτῇ τὰ Ἰούδα φρονοῦντας ηὕρισχεν ἐφόνευεν. ὁρῶν δὲ τὸν A00 
ἄλκιμον ἤδη μέγαν ὃ ᾿Ιούδας γινόμενον xai ττολλοὺς διεφϑαρχότα 

2b τῶν ἀγαϑῶν χαὶ ὁσίων τοῦ ἔϑνους, χαὶ αὐτὸς ἐπιπορευόμενος τὴν 

χώραν διέφϑειρεν τοὺς ταὐτὰ ἐχείνῳ φρονοῦντας. βλέπων δὲ ἑ éav- 

δ 395 — 1. Maccab. vi os qm 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 312 
1 *Aagstv ἐβούλετο tr. AMW δὲ E 2 Ἐξόρα P ἔἘπαρέστη (5i. ras. A) 

FAMVW 4 προσχόντεσ PAMW — 5 Ἐπείσασϑαι ΕἸ, 6 ἀνεχώρησε E 
" αὐτούς] αὐτοὶ FLAMVW ἐχ τῆς] om. P τῆς coni 8 «vtov; PFLVWE 

9 "δ᾽ Μ 10 αὐτὸν] αὐτοὺσ F ἐπέστρεψεν] ἐπέτρεψε FLAVWE ἀπέτρεψε 
M ἀπέστρεψε ed. pr. remorari fecit Lat 11 δὲ AMW 12 8592590 FV 
birzitho Lat βηξεϑ Maccab. 14 *zx&on V *'AAzlug] ioachim Lat 

15 τινὰσ E ἔχει L Ἐχαταλειπὼν ΡῚ, 16 αὐτὸν, vi.ras. A αὐτὸσ MWE 
Ἐὐπέστρεψεν] αὐτὸσ ὑπέστρεψεν 1. τᾺ58. pressius scripta m. 2 A 17 Ἄλχιμος] 
Ἰάχιμοσ P ἰωάχειμοσ E ioachim Lat αὐτῶ E 18 εὔνουν s.M 19 Ἐἐπή- 
γετο Ῥ 20 περιεβάλλετο FLMVE 21 δὲ 295 Ἐφρονοῦντεσ A εὕρισχεν 

FLAMVWE Ἐἐφόνευσεν FLVW 24 λχιμον] ioachim Lat ἤδη om. PLLat 
γενόμενον PFLV γινόμενον, v ex corr. M διεφϑαρχότασ L — 26 τοὺς] 

χαὶ τοὺσ ΑΜ ταὐτὰ] τὰ αὐτὰ FVE ταυτα αὐτῶ 1, ταῦτα MW — *ggovoivtec] 
συμφρονοῦντα LV δ᾽ FLAMVW αὐτὸν FLW αὑτὸν AMV 
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^ ^ 3 , - S , , 

τὸν "Aio ἀντέχειν τῷ Ἰούδᾳ μὴ δυνάμενον, ἀλλ᾽ ἡττώμενον 
αὐτοῦ τῆς ἰσχύος, ἐτεὶ τὴν παρὰ “Ἰημητρίου τοῦ βασιλέως συμμα- 
χίαν ἔγνω τραπέσϑαι. σεαραγεγόμεγος ovv εἰς «Ἀντιόχειαν “παρώ- 

ξυνεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, κατηγορῶν ὡς ττολλὰ μὲν im^ αὐτοῦ 
πεπόνϑοι χαχά, ττλείω δὲ γένοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ προχαταληφϑείη καὶ 
δοίη δίχην δυνάμεως ix αὐτὸν ἰσχυρᾶς ἀποσταλείσης. 

4. Ὁ δὲ “ημήτριος τοῦτ᾽ ἤδη χαὶ τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ πράγμασιν 
ἐπισφαλὲς ἡγησάμενος εἶναι τὸ τεεριιδεῖν TovÓav ἐν ἰσχύι τοσαύτῃ 
γενόμενον, 

΄ , M 2 ΄ 2 - , 

ἐχητέμισσει Νικάνορα τὸν εὐνούστατον αὑτῷ xci πιστό- 

τατον τῶν φίλων, οὗτος γάρ ἐστιν ὃ xal ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων ττόλεως 
αὐτῷ συμφυγών, xal δοὺς δύναμιν ὅσην ὑπέλαβεν ἀρχέσειν αὐτῷ 
χερὸς τὸν Ἰούδαν ἐχέλευσεν μηδεμίαν φειδὼ ποιεῖσϑαι τοῦ ἔϑνους. 
ὃ δὲ Νικάνωρ τ:ταραγενόμεγος εἰς Ἱεροσόλυμα πολεμεῖν μὲν εὐϑὺς 
οὐ διέγνω τῷ Ἰούδᾳ, δόλῳ δ᾽ ὑποχείριον λαβεῖν χρένας προσπέμπει 
λόγους εἰρηνικοὺς αὐτῷ, μηδεμίαν μὲν ἀνάγχην εἶναι φάσχων 7στολε- | 
μεῖν xal κινδυνεύειν, ὅρχους δ᾽ αὐτῷ διδόναι ττιερὶ τοῦ μηδὲν τεεί- — 
σεσϑαι δεινόν" ἥχειν γὰρ μετὰ φίλων ἐπὶ τῷ ποιῆσαι φανερὰν αὖ- 
τοῖς τὴν Δημητρίου τοῦ βασιλέως διάνοιαν, 

2 - "Ὁ - , - T , L3, , 

αὐτῶν φρονεῖ. ταῦτα διατερεσβευσαμένου τοῦ Νικάνορος ὃ Ἰούδας 
ὡς περὶ τοῦ γένους 

' ς 32 ' 2 - , Χ , 2 , c , 
χαὶ oL ἀδελφοὶ αὑτοῦ πεισϑέντες xal μηδεμίαν ἀττατὴν ὑττοτιτεύ- 

, L 2 κὰν N , ' 
σαντες διδόασιν ztíOTetg αὐτῷ χαὶ δέχονται τὸν Νιχάνορα μετὰ 
τῆς δυνάμεως. 

, M ? ^ 

ὃ δὲ ἀσπασάμενος τὸν Ἰούδαν [xal] μεταξὺ τεροσ- 
ομελῶν δίδωσι τοῖς οἰκείοις τι σημεῖον, ὅτεως συλλάβωσι τὸν Ἰού- 

ὃ δὲ συνεὶς τὴν ἐπειβουλὴν ἐχττη δή σας χερὸς τοὺς ἰδίους συνέ- | δαν. 

qvyer. φανερᾶς δὲ τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ χαὶ τῆς ἐνέδρας ὃ 
΄ L ^ « -2 , , 

Νιχάνωρ γενομένης zvoAzueiv ἔχρινεν τῷ Ιοὐδᾳ, xal συγχροτήσας xai 

χεαρασχευασάμενος τὰ πρὸς τὴν μάχην συμβάλλει κατά τινὰ χώμην 

ἃ 400 — 1. Maccab. VII 25. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 3 

ι9΄ L XVII Lat 8 ἰσχύει P 9 
L — 41 ὑπελάμβανεν E — *doxéotw ὑπέλαβεν tr. V 12. * μηδεμίαν] [4 

o tr. 

μηδεμίᾳ L αὐτῶ μηδεμίαν V 
18 ὡς] ὅσα LAMW 19 ὃ om. FVE 
Lat, 

M 
, 

δυνάμεωσ V 

L 
VE 

eiecit Hudson 23 Ἐδίδοσι P 

13. 

1 ioachim Lat ἀνέχειν ἀλλ᾽ 
μενον AMW 3 τρέπεσϑαι W 
ληφϑείη L' 6 δοίη] Dindorf δῶ codd. 

^ P 

γενόμενοσ 1, 

14 Ἐπροπέμπει FV 

22 *ilovóc W 

τι om. E 

, , 

ἡττώμενον] ἀλλὰ κατὰ πολὺ λειπό- 
*rlg τὴν ἀντιόχειαν L ὃ προχαϊχατᾶ- 

ἰσχυρᾶσ ἐπ᾽ αὐτὸν tr. 7 — 1 i. marg. 

γιχάνωρα L 10 χαὲ 

11 τῷ] τὸ PLAMW 
* χαὶ om. V et ut uid, 

24 Ἐσυνὶσ L.— "ἐμπηδήσασ, 
ἰδίους] ἰουδαίουσ PFLVE, i. marg. ἐουδαίουσ yo & suos Lat — 25 *évédoag]. 

χαὶ ὃς Hudson ὃ δὲ Dindorf 
zov) πόλιν V 

27 τὰ om. P 

, , "m , A 

ὃ Νικάνωρ γενομένης] yevou£vgo νιχάνωρ E 26 γενομενοῦ 
συμβάλει Ε συμβαλὼν 
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, , , " , * ^ 

Καφαρσαλαμὰ καὶ γιχήσας ἀναγχάζει τὸν ᾿Ιούδαν imi τὴν ἐν τοῖς 
€ » , 

Ἱεροσολύμοις GXQay (φεύγειν. 
Mas ) E, - , ) ^ - » :] * ^ L] , 

0. Ert ὃ αὐτῷ κατιόντι ἁτιὸ τῆς ἄχρας εἰς τὸ ἱερὸν ἀτεαντή- A06 
σαντες τῶν ἱερέων τινὲς xal τιρεσβυτέρων ἠστεάζοντο xci τὰς 9υ- 

ει " € M « ^4 f M^ ^" e c 

5 σίας ἐπτεδείχνυον, ἃς ὑτιὲρ τοῦ βασιλέως ἔλεγον ἐπειφέρειν τῷ θεῷ. 
ó δὲ βλασφημήσας αὐτοὺς ἠτείλησεν, εἰ ur, παραδοίη τὸν Ἰούδαν 

) - , € ^ ' , ^ * 

ὃ λαὸς αὐτῷ, καϑαιρήσειν ὅταν ἐπανέλθῃ τὸν ναόν. χαὶ ó μὲν 407 
ταῦτ᾽ ἀττειλήσας ἐξῆλθεν «nó τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ δ᾽ ἱερεῖς εἰς 
δάχρυα διὰ τὴν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις λύτεην τεροέτεσον zc τὸν ϑεὸν 

10 ἱκέτευον ῥύσασθαι ἐκ τῶν πολεμίων αὐτούς. ὁ δὲ Νιχάνωρ, ὡς 408 
i - € ^or, 21.10," ᾽ E , , € 

* τῶν Ἱεροσολύμων ἐξελϑὼν ἐγένετο χατὰ viva κώμην Βηϑώρου 
λεγομένην, αὐτόϑι στρατοπεδεύεται προσγενομένης αὐτῷ xal ἄλλης 

ἀπὸ Συρίας δυνάμεως" ᾿Ιούδας δὲ iv δασοῖς ἑτέρᾳ κώμῃ σταδίους 
ἀπεχούσῃ τριάχοντα τῆς Βηϑωροῦ στρατοτειεδεύεται δισχιλίους στρα- 

15 τιώτας ἔχων. τούτους τιαρορμήσας μὴ κατατελαγῆναι τὸ τῶν éyavy- 409 
τίων τελῆϑος, μηδὲ λογίζεσϑαι τερὸς τεόσους ἀγωνέζεσϑαι μέλλουσιν, 
3445 ? , ^ ] ^Q1 , ΄ 
ἀλλὰ τίνες ὄντες xal στερὶ οἵων ἐπτάϑλων κινδυνεύουσιν ἐνθυμουμέ- 

» , , - - ^ ^ ^ , , 

voveo εὐψύχως ὁμόσε χωρῆσαι τοῖς πολεμίοις, ἐτεὶ τὴν μάχην ἐξάγει, 
zal συμβαλὼν τῷ Νικάνορι xci καρτερᾶς τῆς μάχης γενομένης xga- 

30 cei τῶν ἐναντίων zai ττολλούίς τε αὐτῶν ἀπέχτεινεν vci τελευταῖον 
αὐτὸς ὃ Νικάνωρ λαμπρῶς ἀγωνιζόμενος ἔπεσεν. οὗ πεσόντος 410 
οὐδὲ τὸ στράτευμα ἔμεινεν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν ἀπολέσαντες εἰς 

ἃ 405 — 1. Maccab. VII 91. 

PFLAMVWEXZonaras I p. 373. 
1 χαὶ φαρσαλαμᾷ Ε φαρσαλαμὰ M farsamala Lat νικήσας! aliter narrat 

1. Maccab. VII 32, quare Iac. Cappellus reponi uoluit zc) νιχᾶται καὶ ἀναγκάζει 
αὐτὸν ὃ Ἰούδας etc.; certe arcem tunc in regis potestate fuisse constat zl 
νικήσας] - -- - καὶ -- νικήσασ -- ἃ νικᾷ νικήσασ δὲ ὟὟΥ "τὸν Ἰούδαν] αὐτὸν 

Dindorf ἐπὶ] εἰσ AMWE  *croigom.M 2 φυγεῖν AWE φεὐγεῖν (corr. m. 2) 
L 3 *Edu]éxs& ΡΕῚ ἀπὸ] ἐκ FLVE — *ónmavtgoavteo LAM — 4 πρεσ- 
βυτῶν AM — 5 *&ósizyvovy ΜῈ ἐπιφέρειν] προσφέρειν ΜΥ͂ 6 αὐτοὺς] αὐτὸν 
E αὐτοῖς Hudson παραδοίη] Dindorf παραδώη (ox A) LAMWE παραδῶ 
PFV 8 ταῦτα FLAMVW "δὲ FLAMVW 9 .προσέπεσον LAMWE 
10 πολεμίων} interminatis periculis Lat 11 βηϑώρουν W βηϑωροῦν AM βαι- 
ϑωρὼν FL 8:9o90v V bethoro Lat 12 λεγομένην] χαλουμένην W αὐτότι F 

στρατοπαιδεύεται L 18 ἀδάσοισ A'W ἀδασοῖ V κόμη F 14 τῆς 
Βηϑωροῦ om. M Βηϑωροῦ) A! βηϑώρου W βεσσουσοῦ P βηϑωροῦν ex corr. 
À βαιϑωρὼν FL βεϑσωροῦ V δισχιλίους] εἰσχιλίουσ ΑΜῪ χιλίουσ E mille 
Lat τρισχίλιοι Macc. στρατιώτας ἔχων] ἅπαντασ ἔχων FV ἔχων τοὺσ ἅπαντασ 
LAMWE socios habens Lat 15 covrovc] οὖσ AMW παρωρμήσασ 1, 

17 ἐνθυμουμένοισ M 18 ομόσαι P ἐξάγειν F 19 καὶ om. Dindorf 
22 τὸν] óc τὸν AM 
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φυγὴν ἐτράπησαν ῥέψαντες τὰς πτανοπλίας. ἐτειδιώχων δὲ ὃ Ἰούδας 

ἐφόνευσεν xal ταῖς σάλπιγξι ταῖς πέριξ κώμαις ἐσήμαινεν, ὅτι 
γιχῴη τοὺς πολεμίους. οἱ δ᾽ ἐν αὐταῖς ἀχούσαντες ἐξεττήδων ὥπελισ- 

μένοι xai τοῖς φεύγουσιν ὑπιαντῶντες ἔχτεινον αὐτοὺς γενόμενοι 
χατὰ πρόσωττον, ὥστ᾽ ἐχ τῆς μάχης ταύτης οὐδεὶς διέφυγεν ὄντων 
αὐτῶν ἐνναχισχιλέων. τὴν δὲ νίχην συνέβη γενέσθαι ταύτην τῇ 
τρισχαιδεχάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ λεγομένου :τταρὰ μὲν Ιουδαίοις ᾿άδαρ 
χατὰ δὲ ϊαχεδόνας “Ἰύστρου. ἄγουσιν δ᾽ ἐν τούτῳ τὰ νικητήρια 
κατὰ πᾶν ἔτος xal ἑορτὴν νομίζουσι τὴν ἡμέραν. ἐξ ἐχείνου μέντοι 
τοῦ χρόνου πρὸς ὀλίγον τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔϑνος τῶν πολέμων ava- 
πεαυσάμενον χαὶ εἰρήνης ἀπτολαῦον ἔπειτα εἰς ἀγῶνας πάλιν χαὶ 

κινδύνους κατέστη. 
6. Τῷ δ᾽ ἀρχιερεῖ τῷ «Αλκίμῳ βουληϑέντι χαϑελεῖν τὸ τεῖχος 

τοῦ ἁγίου παλαιὸν ὃν xal κατεσχευασμένον ὑτεὸ τῶν ἀρχαίων προ- 
- ^ , , - - , 3, την 

φητῶν, τεληγή τις αἰφνίδιος ix τοῦ ϑεοῦ προσέπεσεν, ὑφ᾽ ἧς ἄφω- 1 
, QN ' d ΄ M M FE ' c , 

vóg ve &mi τὴν γῆν χατηνέχϑη xai βασανισϑεὶς émi συχνὰς ἡμέρας 
, - 2 , , , , 

ἀπτέϑανεν ἀρχιερατεύσας ἔτη τέσσαρα. τελευτήσαντος ÓÀ τούτου 
M bj , ' -29 , , ^ 3 , - 

τὴν ἀρχιερωσύνην ὃ λαὸς τῷ Ιοὐδᾳ δίδωσιν, ὃς «xobgag περὶ τῆς 
€ , , ^ c , , ^ , 

Ῥωμαίων δυνάμεως χαὶ ort χαταττεττολεμήχασιν τὴν τὲ Γαλατίαν 

χαὶ τὴν Ἰβηρίαν «ai Καρχηδόνα τῆς «ιβύης xal πρὸς τούτοις τὴν 
Ἑλλάδα χεχείρωνται χαὶ τοὺς βασιλεῖς Περσέα χαὶ Φίλισιστον χαὶ 
τὸν μέγαν «Ἀντίοχον, ἔγνω φιλίαν ποιήσασϑαι σιρὸς αὐτούς. zéu- 

Mas ovy εἰς τὴν Ῥώμην τῶν αὐτοῦ φίλων Εὐπόλεμον τὸν Ἰωάννου 

υἱὸν xai Ἰάσονα τὸν Ἐλεαζάρου παρεχάλει δι᾿ αὐτῶν συμμάχους 

$ 410 — 1. Maccab. VII 44. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 314. 

1 τὴν πανοπλίαν AMWE 2 ἐφόνευε (-ev A!) FLAME ἐφόνευσαι W 
τῆ σάλπιγγι AM. τῆ odAzuyc W Ἐχώμαις! χώραισ M. ἐσήμανεν Ῥ 
3 Ἐγιχῴη] νικῶν ΡῈ ἀχούοντεσ FLAMVW Ἐἐξεπήδουν F — 4 ἀπαντῶντεσ 
LV γινόμενοι AMV 5 ὥστε FLAMVWE 6 αὐτῶν om. E. ovvég& 
P σ-υνέβη L γενέσϑαι συνέβη tr. M 8 μαχεδόνασ ὃὲ tr. L Ζύστρουὶ 
περίτιοσ sic W? δὲ 1, 10 Ἐπολεμίων W 11 ἔπειτ᾽ FV ἔπειτα 
εἰς ἀγῶνας πάλιν] πάλιν εἰσ ἀγῶνασ L 13 τῷ ᾿Αλχίμῳ)] ἀλκίμω LAMW 
ἰωαχείμω E ioachim Lat τὸ τεῖχοσ καϑελεῖν tr. AMW 14 ὃν παλαιὸν 
tr. Υ δὲ] om. PFE gv W  zclom. FE ἀρχαίων) o: MVE 15 *àgw- 

ἔτ᾽ 
διοσ P αἰφνιδίωσ FW 17 "ἔτη τέσσαρα] τ ρα τέσσαρεσ L 19 *z«ra- 
πεπονήχασιν (-σι V) PV 21 "περσαῖα PA! περσαίαι L Ἐχαὶ χαὶ τὸν 

PF τε xc V ἔἘπρὸσ αὐτοὺσ ποιήσασϑαι tr. V 218 τὸν αὐτοῦ φίλον P 
τῶν ἰωάννου υἱῶν F 24 υἱὸν om. 1 ἰάσωνα V τοῦ δι᾽ αὐτῶν — 
τε αὐτὸν Ρ δι᾽ iras. M αὐτῶν, ὦ ex ὃν corr. M 

" 
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εἶναι καὶ φίλους, xal “ημητρίῳ γράψαι, onog μὴ χεολεμῇ τοὺς 
Ιουδαίους. ἐλθόντας δὲ εἰς τὴν Ῥώμην τοὺς τεαρὰ τοῦ Ἰούδα πιρεσ- 

βευτὰς ἡ σύγκλητος δέχεται xal διαλεχϑεῖσα “τερὶ ὧν ἐπέμφϑησαν 
τὴν συμμαχίαν ἐπινεύει. σπτοιήσασα δὲ ιερὶ τούτου δόγμα τὸ μὲν 

5 ἀντίγραφον εἰς τὴν Ιουδαίαν ἀπέστειλεν, αὐτὸ δ᾽ εἰς τὸ Καπετώ- 
λιον εἰς χαλκᾶς ἐγγράψαντες δέλτους ἀνέϑεσαν. ἦν δὲ τοιοῦτον" 
»δόγμα συγχλήτου σπτερὶ συμμαχίας xci εὐνοίας τῆς τιρὸς τὸ ἔϑνος 
τὸ Ιουδαίων. μηδένα τῶν ὑποτεταγμένων Ῥωμαίοις τεολεμεῖν τῷ 
Ἰουδαίων ἔϑνει μηδὲ τοῖς στολεμοῆσι χορηγεῖν ἢ σῖτον ἢ noia ἢ 

10 χρήματα. ἐὰν δὲ ἐτίωσί τινες ᾿Ιουδαίοις, βοηϑεῖν Ῥωμαίους αὐτοῖς 

15 

κατὰ τὸ δυνατόν, χαὶ σπτάλιν, ἂν vj Ῥωμαίων ἐτείωσίν τινες, Ἰου- 

δαίους αὐτοῖς συμμαχεῖν. ἂν δέ τι τιρὸς ταύτην τὴν συμμαχίαν 
ϑελήσῃ τὸ τῶν Ιουδαίων ἔϑνος ἢ προσϑεῖναι ἢ ἀφελεῖν, τοῖτο 
xoi; γινέσϑω γνώμῃ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων, 0 δ᾽ ἂν πιροστεϑῇ 
τοῦτ᾽ εἶναι χύριον. ἐγράφη τὸ δόγμα bm Εὐττολέμου τοῦ Ιωάννου 
παιδὸς χαὶ ὑπὸ ᾿Ιάσονος τοῦ Ἐλεαζάρου Ur! ἀρχιερέως μὲν τοῦ 
ἔϑνους Ἰούδα, στρατηγοῦ δὲ Σίμωνος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.“ καὶ 
τὴν μὲν πρώτην Ῥωμαίοις zt90g Ιουδαίους φιλίαν καὶ συμμαχίαν 
οὕτως συνέβη γενέσϑαι. 

XL 1. “ημήτριος δ᾽ ἀπαγγελϑείσης αὐτῷ τῆς Νιχάνορος τελευ- 

τῆς xal τῆς ἀπωλείας τοῦ σὺν αὐτῷ στρατεύματος τεάλιν τὸν Βαχ- 

χίδην μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν Ιουδαίαν ἐξέπεμψεν. ὃς ἐχ τῆς 241ν- 
τιοχείας ἐξορμήσας xal παραγενόμενος εἰς τὴν Ιουδαίαν ἐν ᾿“ρβήλοις 
πόλει τῆς Γαλιλαίας στρατοτιεδεύεται, καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἐχεῖ στη- 

ὃ 415 — 1. Maccab. VIII 18. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 314. 

1 Ἐπολεμεῖ P τοῖσ ἰουδαίοισ AMVWE — 2 παρὰ] περὶ Ὲ τοῦ om. E 
lovóav ex corr. Ε 3. διαλεχϑεῖσι (, finale ex corr. A) AMW 4 περὶ τούτων E 

5 δὲ E litt. *vó χαπε i.ras. F Ἐχαπιτώλιον (yri.ras.corr. A) AM 
6 Ἐἐπιγράψαντεσ P τοιοῦτο LAMW — 7 δόγμα — 8 Ἰουδαίων om. in textu, 
ascripsit i. marg. tamquam indicem omissionis signo non addito L ἔϑγνοσ τῶν 
ἐουδαίων FLAMVW 9 χωρηγεῖν P 10 ἐπιῶσι PF. ἐπιβῶσι LAMW 
óoualoug W — 11 ἂν τῇ] ἄν τινι LAMW ἐπιῶσιν (-σι F) PF. ἐπιβῶσι LAMW 

12 «ovg V. ἐὰν LAMW cd] to ΡΕῪ ταύτη, 13 προσϑῆναι LW 
14 γενέσϑω F γενέσϑαι V γίγνεσϑαι AMW δήμου τῶν óouatoy PFLMVW 
ὃ — 15 xvgiov om. Lat προστιϑὴ W —— 15 τὸ] δὲ τὸ PLat — 16 zclom.L 

ἰάσωνου LV — zndiFLAMVW 18 Ἰουδαίους] ἰούδα E φιλίαν πρὸσ 
ἐουδαίουσ tr. P sed idem correxit 19 οὕτω AMVWE 20 i. marg. z' L 
XV III Lat ὃ δημήτριοσ E δ᾽ δ᾽ οὕτωσ P δὲ E 21 αὐτοῦ W 
23 Ἐτὴν om. V ἀρβηλεισ P 
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λαίοις ὄντας, τεολλοὶ yàg elg αὐτὰ συμττεφεύγεσαν, ἐχττολιορχήσας 
xal λαβὼν ἄρας ἐχεῖϑεν ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα σπουδὴν ἐποιεῖτο. 
μαϑὼν δὲ τὸν Ἰούδαν ἔν τινε wur Ζηϑῶ τοὔνομα κατεστρατοττε- 
δευμένον ἐπ αὐτὸν ἠπείγετο μετὰ πεζῶν μὲν δισμυρίων, ἱππέων 
δὲ δισχιλίων" τῷ Ἰούδᾳ δ᾽ ἦσαν οἱ πάντες χίλιοι. οὗτοι τὸ Βαχ- 
χίδου τιλῆϑος ϑεωρήσαντες ἔδεισαν καὶ τὴν “ταρεμβολὴν xaraAt- 
πόντες ἔφυγον πάντες zvÀ$v ὀχταχοσίων. ᾿Ιούδας δὲ καταλειφϑεὶς 
ὑττὸ τῶν οἰχείων στρατιωτῶν [καὶ] τῶν πολεμίων ἐπικειμένων χαὶ 
μηδένα χαιρὸν αὐτῷ πρὸς συλλογὴν τῆς δυνάμεως ἐπιτρεττόντων 
οἷός τ᾽ ἣν μετὰ τῶν ὀχταχοσίων συμβαλεῖν τοῖς τοῦ Βαχχίδου, [xai] 
σιροτρεπόμενός τὲ τούτους εὐψύχως ὑφίστασϑαι τὸν κίνδυνον τταρε- 
χάλει χωρεῖν ἐπὶ τὴν μάχην. τῶν δὲ λεγόντων, ὡς οὐχ εἰσὶ τερὸς 
τοσοῦτο μέγεϑος στρατιᾶς ἀξιόμαχοι, συμβουλευόντων δὲ νῦν μὲν 
ἀναχωρεῖν xal σώζειν αὐτούς, αὖϑις δὲ συναγαγόντας τοὺς ἰδίους 
τοῖς ἐχϑροῖς συμβαλεῖν, »μὴ τοῦτ᾽, εἶττεν, ἥλιος ἐπίδοι γενόμενον, 
iy ἐγὼ τὰ γῶτά μου δείξω τοῖς πολεμίοις. ἀλλ᾽ εἰ καὶ τελευτὴν 

ὃ παρών μοι χαιρὸς φέρει χαὶ δεῖ πάντως ἀπολέσϑαι μαχόμενον, 
στήσομαι γενναίως z&y ὑττομένων τὸ μέλλον * ἢ τοῖς ἤδη χατωρ- 
ϑωμένοις xal τῇ ττερὶ αὐτῶν δόξῃ τεροσβαλῶ τὴν ix τῆς νῦν φυγῆς 
ὕβριν.“ xol ὃ μὲν ταῦτα πρὸς τοὺς ὑττολειφϑέντας :τταραχαλῶν 
τοῦ χινδύνου χαταφρονήσαντας ὁμόσε χωρῆσαι τοῖς ττολεμίοις ἔλεγεν. 

2. Ὁ δὲ Βαχχίδης ἐξαγαγὼν ix τοῦ στρατοπέδου τὴν δύναμιν 
πρὸς μάχην παρετάσσετο, χαὶ τοὺς μὲν ἱτετεεῖς ἐξ ἑχατέρων τῶν 

$ 421 — 1. Maccab. IX 3. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 374. 

1 συμπεφεύγασιν ῬΕῪ πεφεύγεσαν E 3 Ζηϑῶ] P βηρζηϑῶ FL βαρ- 
ζηϑὼ AMW βιρζηϑὼ V βηρζηϑοῖ E barziton Lat; nomen suspectum cf. $ 397; 
Ἔλεασα uel 42«c« Macc. χατεστρατοπεδευμένον, e (ante d) i. ras. W 
4 *énelysvo P ἠπείγετο, o ex αἱ corr. m. 2 V uiv om. WE ὅ Ἐδὲ χιλίων 
W ó&LAMWE  *;üio duo milia Lat τρισχίλιοι Macc., quod uoluit Sam, 
Petitus; certe alterum utrum restituendum τὸ tov βαχχίδου E 6 ϑεωρή- 

σαντες om. AMWE ἔδησαν L δείσαντεσ AMWE Ἐχαταλειπόντεσ P 
1 *óxrazoclov] μόνων ὀχταχοσίων P 8 τῶν ante πολεμίων om. PFVW 
ὑποχειμένων L 10 οἷόσ τε FLV τοῦ] μετὰ τοῦ FLAMVW χαὶ 
spurium puto 11 τε] ye FLAMVW 13 τοσοῦτον FLV et ex corr. W 

14 Ἐχαὶ ἢ καὶ PFW Ἐσώιζεν Δ *a«brovo AM et ex corr. V — gvrvaya- 
γόντα ΕὟ fort. recte 15 τοῖς ἐχϑροῖς om. L συμβάλλειν LAM /— *uij 
om. τοῦτ᾽ sic F τοῦτο E *eimev om. F — *ante ἥλιος add. μὴ m. 2 
V γινόμενον E. 16 ἵνα E. 17 uod μου L! φέρει καιρὸσ tr. AMW 
18 ἢ — 21 ἔλεγεν om. Lat ἢ] μᾶλλον ἢ coni χατορϑωμένοισ ἘΠῚ, 
19 προσβαλὼν PFV 20 ὑψοληφϑέντασ, ἡ ex εἰ corr. F 21 ὁμόσαι L 

23 παρετάσσετο] praeparabatur Lat 



 ————" 
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χεράτων ἔταξε, τοὺς δὲ UuAobg χαὶ τοξότας περοέστησεν "tang τῆς 

φάλαγγος, αὐτὸς δ᾽ ἦν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ. οὕτως δὲ συντάξας τὴν 

στρατιὰν ἐπεὶ τιροσέμιξεν τῷ τῶν πολεμίων στρατοτεέδῳ, σημῆναι 

τὸν σαλιειχτὴν ἐχέλευσεν xal τὴν στρατιὰν ἀλαλάξασαν τιροσιέναι. 
τὸ δ᾽ αὐτὸ τιοιήσας ὃ Ἰούδας συμβάλλει τοῖς “τολεμίοις, καὶ χαρ- 
τερῶς ἀμφοτέρων ἀγωνιζομένων καὶ τῆς μάχης μέχρι δυσμῶν τεαρα- 
τεινομένης, ἰδὼν ὁ ᾿Ιούδας τὸν Βαχχίδην xal τὸ χρατερὸν τῆς στρα- 
τιᾶς ἐν τῷ δεξιῷ χέρατι τυγχάνον, zagaLopov τοὺς εὐψυχοτάτους 
ὥρμησεν Uv ἐχεῖνο τὸ μέρος τῆς τάξεως, xal τεροσβαλὼν τοῖς ἐχεῖ 
διέσπτα αὐτῶν τὴν φάλαγγα. ὠσάμενος δ᾽ εἰς μέσους εἰς φυγὴν 
ἐβιάσατο αὐτούς, χαὶ διώχει μέχρι Ἔζα ὄρους ovt λεγομένου. 
ϑεασάμενοι δὲ τὴν τροτεὴν τῶν ἐν τῷ δεξιῷ χέρατι οἱ τὸ εὐώνυμον 
ἔχοντες ἐχυχλώσαντο τὸν Ἰούδαν διώχοντα xal λαμβάνουσι μέσον 
αὐτὸν χατότειιν γενόμενοι. ὃ δὲ φυγεῖν οὐ δυνάμενος, ἀλλὰ ττεριε- 
σχημένος ὑττὸ τῶν :τολεμίων, στὰς ἐμάχετο μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ. 
πολλοὺς δὲ χτείνας τῶν ἀντιπάλων xal χατάχοττος γενόμενος xal 

αὐτὸς ἔπεσεν, Ul καλοῖς μὲν τερότερον γεγενημένοις, ἐφ᾽ ὁμοίοις 
δὲ ὅτε ἀπέϑνησχεν τὴν ψυχὴν ἀφείς. “πτεσόντος δὲ Ἰούδα πρὸς 
μηδένα τὸ λοιπὸν ἀφορᾶν ἔχοντες οἱ σὺν αὐτῷ στρατηγοῦ δὲ τοιού- 
του στερηϑέντες ἔφυγον. λαβόντες δὲ τὸ σῶμα τταρὰ τῶν “τολεμίων 
ὑτεόσπτονδον Σίμων καὶ ᾿Ιωνάϑης ἀδελφοὶ τοῦ Ἰούδα, χομίσαντες εἰς 

τὴν Meoóceiv κώμην, ὅτου xal ὃ πατὴρ αὐτῶν τέϑατιτο, κηδεύου- 
σιν πενϑήσαντος ἐττὶ συχνὰς αὐτὸν τοῦ τιλήϑους ἡμέρας zai τιμή- 
σαντος χοινῇ τοῖς νενομισμένοις. «al τέλος μὲν τοιοῦτον κατέσχεν 

8 426 — 1. Maccab. IX 11. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 314. 
1 x«l om. F προεστήσατο FLV ἁπάσησ FLAMVW 2 δὲ 

FLAMW δεξιοῦ] δεξιοῦ κέρωσ FLAMVW Lat οὕτω LAMW οὑτοσ V 
δὲ om. W 3 *ezuaiv& L — 4 σαλπιγχτὴν FLAMVWE Ἐἐχέλευε LAMW 
ἀλλαλάξασαν F προσιέναι] W. προσεῖναι PFLAMV προϊέναι Bekker — 5 "δ᾽ 

αὐτῶ], i marg κα΄ L ὃ] χαὶ ὃ AM χαὶ Ε 70 0m.LAMWE Ἐχαρτερὸν 
AW  *rjo στρατιᾶσ post τυγχάνον tr. 85 Ἐτῷ om. Ρ τυγχάνων ὶ' *&- 
ψυχωτάτουσ PF 10 διασπᾶ FLAMVWE 11 αὐτοὺσ ἐβιάσατο tr. FLAMVW 

μέχρισ AMVWE ἀζᾷ FLAMVWE Ἐζᾶ ὄρους οὕτω λεγομένου] gazara 
Lat οὕτωσ F 13 "τῶν] τὴν PFLVE τὸ] τῶ L 138 ἐχύχλωσαν E 
Ἐδιώχοντεσ V [14 αὐτὸν ex αὐτῶν corr. V ἘἘφεύγεινν AMW οὐ] μὴ E 
15 ὑπὸ] παρὰ L 11 ἐπὶ -- 18 ἀφείς om. ELat γεγενημένοσ FL. — ἐφ᾽ ὁμοίοις 
om. W 18 δὲ] óboio LAMW ὅτε] τότε ΤΥ τὴν ψυχὴν ἀφείς] ἀφιεὶσ τὴν 
ψυχήν LAMW 20 τὸ S. L παρὰ] μετὰ 21 ὑπόσποδον W οἵ 
ἀδελφοὶ LAM 22 μωδεεὶμ FV uoce; L μωδαιεὶ AMW modin Lat ἐτέ- 
ϑαπτο LAMW — 24 τοιοῦτο LAMW 
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᾿Ιούδαν, ἄνδρα γενναῖον χαὶ μεγαλοτιόλεμον γενόμενον xal τῶν τοῦ 
πατρὸς ἐντολῶν Π]ατταϑίου μνήμονα καὶ z&v9^ ὑπὲρ τῆς τῶν πο- 

484 λιτῶν ἐλευϑερίας xci δρᾶσαι καὶ :ταϑεῖν ὑποστάντα. τοιοῦτος 
οὖν τὴν ἀρετὴν ὑπάρξας μέγιστον αὐτοῦ χλέος καὶ μνημεῖον xoré- 
λιττεν, ἐλευϑερώσας τὸ ἔϑνος xai τῆς ὑπὸ Πϊαχεδόσιν ἐξαρπάσας 5 
αὐτὸ δουλείας. τὴν δ᾽ ἀρχιερωσύνην ἔτος τρίτον χατασχὼν ἀπέ- 
ϑανεν. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 315. 

1 Ἐἰούδασ᾽ 1, Ἐμεγαλοπόλεμον] μεγαλότολμον coni τῶν ex τὸν COIT. 
m.2V 2 Ματταϑίου om. Lat πάντα AMWE 4 οὖν] ἦν F δὲ E 
*omeo£ao τὴν ἀρετην tr.  Ἐχατέλειπεν PFL ὅ τὸ] γὰρ τὸ E. τῆς] 
τοῖσ FW 6θ αὐτὸ om. AMWE  *zzv| xai τὴν V δ᾽ om. FLAMVWE 

Subscriptiones: λόγοσ «8 P φλαυίου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τέ- 
Aoc τοῦ ιβ λόγου F φλαυΐου (φλαουΐου 1) ἰωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ — 
iB LAM c:206 ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τοῦ δωδεχάτου λόγου W 
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XIII. 

, » , - - 

TáOs ἔνεστιν ἐν τῇ τρισχαιδεχάτῃ τῶν Ἰωσύή- 
που ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας. 

Ὡς Ἰωνάϑης ἀδελφὸς ὧν Ἰούδα τελευτήσαντος αὐτοῦ τὴν ἦγε- 
μονίαν παρέλαβεν. 

ὡς πολεμήσας “Βαχχίδην ἠνάγκασεν φιλίαν ποιησάμενον πρὸς αὐ- 
τὸν ἀπελϑεῖν éx τῆς χώρας. 

ὅτι AXE Savóooc ὃ τοῦ Ἐπιφανοῦς ᾿Ἀντιίχου υἱὸς ἐλϑὼν εἰς Συ- 
ρίαν ἐξήνεγχεν πόλεμον πρὸς Δημήτριον. 

ὡς “Δημήτριος πρεσβευσάμενος πρὸς Ἰωνάϑην ποιεῖται συμμαχίαν 
πρὸς αὐτὸν αὐτόν τὲ πολλοῖς δωρησάμενος χαὶ τὸ ἔϑνος ἡμῶν. 

ὡς ᾿Αλέξανδρος ταῦτα ἀχούσας καὶ ὑπερβαλὼν τὰ παρὰ τοῖ 4η: 
μητρίου καὶ ἀποδείξας, Ἰωνάϑην ἀρχιερέα συμμαχεῖν ἔπεισεν αὐτῷ. 

ἣ Ὀνίου φιλία πρὸς τὸν Φιλομήτορα “Πτολεμαῖον κατὰ τὸν αὐ- 
τὸν καιρὸν γενομένη, xal ὡς φχοδόμησεν τὸν Ὀνίου xaAovutvov ναὸν 
πρὸς τὸν ἐν “Ἱεροσολύμοις ὄντα. 

ὅτι ᾿Ιλέξανδρος ἀποθανόντος Δημητρίου σφόδρα ἐτίμησεν Ἰω- 
γνάϑην. 

ὡς Δημήτριος ὃ Δημητρίου παῖς πλεύσας εἰς τὴν Συρίαν ἀπὲ 
Κρήτης καὶ πολεμήσας τὸν ᾿Αλέξανδρον χαὶ χρατήσας αὐτοῦ αὐτὲς 
ἐβασίλευσεν φιλίαν πρὸς Ἰωνάϑην ποιησάμενος. 

PFLAMVW Lat 
ἐωσήπου τῆσ ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ βίβλοσ τρισχαιδεκάτη praemittit F 
1 τρισχαιδεχάτῃ] ιγ΄ AMVW ἐωσή που A ioseppi Lat 3 singulis 

capitibus numeros praemittunt c '—*s' LW [- Υ ΧΙ] Lat τελευτήσαντος] 
τοῦ τελευτήσαντοσ W αὐτοῦ! αὐτὸσ AMW ἡγεμονεῖαν P 5 ὡς] et 
quemadmodum Lat primum caput continuans πολεμίσασ W ἠνάγχασε 
FLMV et ex corr. A, ut adsolent 6 χώρας] χώρασ αὐτοῦ P 10 αὐτόν τε 
om. PFLVLat 11 ταῦτ᾽ V 12 xal ἀποδείξας — αὐτῷ] principem sacer- 
dotum ionatham ordinauit Lat ἐπὶ τοὺς κατ᾽ αὐτοῦ post αὐτῷ add. P 
14 ὀχοδόμησε L ναὸν s. F [ὃ zgóc] praeter Lat 10 Ἰωνάϑην] iova- 
9qv τὸν ἀρχιερέα P 19 χαὶ πολεμήσας — αὐτοῦ! expugnans alezandrum 
Lat αὐτοῦ om. FLAMVW 
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ὡς Τρύφων ὃ ᾿Δπαμεὺς καταπολεμήσας Δημήτριον AvtUOyQ τῷ 
.4λεξ Ξάνδρου υἱῷ παρέδωκεν τὴν βασιλείαν ποιησάμενος xal αὐτὸς ^| 
σύμμαχον Ἰωνάϑην. 

ὡς “Δημητρίου ὑπὸ Πάρϑων αἰχμαλώτου ληφϑέντος παρεσπόν- ᾿ 
δησεν τὸν Ἰωνάϑην χαὶ δόλῳ λαβὼν αὐτὸν ἀπέχτεινεν καὶ πόλεμον ὅ 
ἐξήνεγκεν πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ “Σίμωνα. 

ὡς Σίμωνι τῷ ἀδελ φῷ αὐτοῦ τὴν στρατηγίαν ἐνεχείρισεν τὸ ἔϑνος 
χαὶ ἀπέδειξεν αὐτὸν ἀρχιερέα. 

ὡς ἐπολιόρκησεν ἐν Δώροις Τρύφωνα σύμμαχος γενόμενος Av- 

τιόχῳ τῷ Δημητρίου ἀδελφῷ τῷ καὶ Εὐσεβεῖ ἐπικληϑέντι. 10 
ὡς Τρύφωνος ἀναιρεϑέντος Ἀντίοχος, ἐπολέμηυ ὃν Σίμωνα χκἀχεῖ- 

γος Κενδεβαῖον τὸν στρατηγὸν αὐτοῦ νικήσας τῆς ᾿Ιουδαίας ἐξέβαλεν. — 
ὅτι ὑπὸ τοῦ γαμβροῦ Πτολ ἑμαίου ev συμποσίῳ δολοφονηϑεὶς 

ἀπέϑανεν, καὶ «Πτολεμαῖος δήσας αὐτοῦ τὴν γυναῖχα καὶ τὰ τέκνα 
τὴν ἀρχὴν αὐτὸς ἐπεχείρησεν κατασχεῖν. 15 

ὡς ὃ νεώτατος τῶν Σίμωνος υἱῶν Toxavóc φϑάσας αὐτὸν καὶ : 
τὴν ἡγεμονίαν παραλαβὼν ἐπολιόρχησεν τὸν Πτολεμαῖον εἴς τι φρού- 
ριον ἐγκλείσας Δαγὼν καλούμενον. 

ὡς στρατευσάμενος ἐπὶ 'Yoxavór Ἀντίοχος ὃ καλούμενος Εὐσεβὴς 

χαὶ προσχαϑίσας τῇ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πόλει διέλυσε τὴν πολιορχίαν 20 
λαβὼν παρὰ Foxarot τάλαντα τριακόσια xcl συμμαχίαν πρὸς αὐτὸν 
χαὶ φιλίαν συνϑέμενος. 

Ὑρκανοῦ στρατεία μετὰ τὴν Ἀντιόχου τελευτὴν ἐν “Μήδοις ἀπο- 
ϑανόντος ἐπὶ “Συρίαν χαὶ ὡς πολλὰς πόλεις χατὰ χράτος εἷλεν. 

φιλία πρὸς Ῥρχανὸν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Ζαβίνα κληϑέντος. ΩΝ 
ὡς ἡττηϑεὶς ὑφ᾽ Ὑρκανοῦ Ἀντίοχος ὃ Κυζικηνὸς ἐξέπεσεν τῖς 

Ἰουδαίας. 

PFLAMVW Lat 

1 παραδέδωχεν P 4 óc] quemadmodum tryfon Lat λειφϑέντοσ L 
ἐνεχείρησεν PA!'W τὸ ἔϑνος om. W ΖΒ καὶ ἀπέδειξεν — ἀρχιερέα om, - 

Lat 9 ἐπολιόρκισεν LW 10 τῷ om. AMW καὶ τοῦτον λαβὼν ἀνεῖλεν 
post ἐπικληϑέντι add. P 11 ᾿Αντίοχος] ἀντίοχον V. ἀντίοχον z«oiozov- 
δήσαντα L σίμων PLV χἀχεῖνος] xai PFLVLat 12 ἐξέβαλε W 

13 ἐν] σίμων ἐν 1, 14 ἀπέϑανεν) simon peremptus est Lat xal] ὅτε V - 
nouum cap. incipiens 16 Σίμωνος om. P αὐτὸν] αὐτὸ 1 17 ἥγεμο- 
vtlav Ῥ τὸν] πολλῶ χρόνω τὸν FLAMVW τῇ τὸ FL 18 “αγὼν] δαγῶν 
FA δάγων 1, δαγὼν οὕτωσ P 19 ἐπὶ] ἐφ᾽ FLAMVW χαλούμενος om. 
FLAMVW 20 zal προσχαϑίσας --- πολιορχίαν)] castra soluit Lat προχαϑίέ- 

σασ FL πολυορχίαν 1, 21 τάλαντα τριακόσια] τάλαντα τ΄ LV. δλχῆν ταλᾶν- 
vov τριαχοσίων P. 22 φιλίαν] φιλίαν ποιήσειν P. 28 στρατιὰ PLAMW ἀπο- 
ϑανόντος! ἀποϑανόντοσ αὐτοῦ — 24 εἷλεν] πολιορχήσασ εἷλεν xal ὑποφόρουσ 
χατέστησεν P 25 'Yoxavóv] ὑρχανὸν xal ἐνδιάϑετοσ στοργῆ P ἕάβινα P 
ζαβιννα và FV) FLV ζαβινὰ (-v& M) AM ζαμηνᾷ W zabinnae Lat 26 ὡς 

— 21 Ἰουδαίας] ὡς ἀντίοχοσ ὃ κυζικηνὸσ ἐλϑὼν βοηϑῆσαι τοῖσ σαμαρεῦσι 
πολιορχουμένοισ πρὸσ (παρὰ ΕἸ ὑρχανοῦ ἡττηϑεὶσ διέφυγε διωξάντων (διοξάν- 
tov L) αὐτὸν (αὐτῶ F) τῆσ ἰουδαίασ τῶν υἱῶν ὑρκανοῦ FLV ὑφ ὑπὸ P 
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ὡς παραλαβὼν Ἀριστόβουλος τὴν ἀρχὴν διάδημα περιέϑετο πρῶτος. 
ὡς τελευτήσαντος ροιστοβούλου ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν παρα- 

λαβὼν ᾿Αλέξανδρος ἐστρατευσεν ἐπὶ Συρίαν καὶ Φοινίκην καὶ ᾿ραβίαν 

καὶ πολλὰ τῶν (vor ἐχειρώσατο. 
Πτολεμαίου τοῦ Λαϑούρου πρὸς αὐτὸν μάχη καὶ νίχη. 
ὡς στρατευσάμενος Δημήτριος ὃ Εὔκαιρος λεγόμενος ἐπὶ ᾿Αλέξαν- 

ὅρον ἐχράτησεν αὐτοῦ. 
Arvtiógov rob x«l Διονύσου λεγομένου στρατεία ἐπὶ ᾿Ιουδαίαν 

καὶ ὡς ἐχράτησεν τῇ μάχῃ. 
ὡς μετὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου τελευτὴν ἣ γυνὴ αὐτοῦ AXE ξάνδρα τὴν 

βασιλείαν ἔτεσιν ἐννέα χατασχοῦσα xal βιώσασα μετὰ εἰρήνης καὶ 
δόξης ἀπέϑανεν, 

περιέχει ἡ βίβλος χρόνον ἐτῶν ὀγδοήκοντα xal δύο. 

L 1. Τίνα μὲν οὖν τρόπον τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔϑνος χαταδου- 
λωσαμένων αὐτὸ τῶν Π]αχεδόνων ἀνεχτήσατο τὴν ἐλευϑερίαν χαὶ 
δι᾿ ὅσων xal πτηλίχων ἀγώνων ὃ στρατηγὸς αὐτῶν ἐλϑὼν ἸΙούδας 
ἀπέϑανεν ὑπὲρ αὐτῶν μαχόμενος, ἐν τῇ πρὸ ταύτης βίβλῳ δεδη- 
λώχαμεν. μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τὴν Ιούδου zv ὅσον ἦν ἔτι τῶν 
ἀσεβῶν xal :ταραβεβηκότων τὴν :τάτριον πολιτείαν ἐτεφύη τοῖς 
Ιουδαίοις xai πιανταχόϑεν αὐτοὺς ἀχμάζον ἐχάχου. συνελάμβανε 

ὃ 2 — 1. Maccab. IX 23. 

PFLAMVW Lat Zonaras I p. 375. 

1 cv] αὐτοῦ τὴν P ὃ ἀδελφὸσ αὐτοῦ τὴν FV υἱὸσ ὕρχανοῦ (5 ex 7 corr.) 
τὴν L  aristobolus Lat semper περιέϑετω 1, ἐπέϑετο Ἐ ἐπιτίϑεται V. sibi — 
imposuit Lat 2 ᾿Αριστοβούλου] ἀριστοβούλου τοῦ τῆσ Ἰουδαίασ ἡγεμονεύ- 
σαντοσ P ἀρχὴν] ἀρχὴν αὐτοῦ L παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν tr. V 4 ἐϑνῶν) 
ἐθνῶν τούτων P ἐχϑρῶν FLV ἐχειρώσατο) χειρωσάμενοσ ἐδουλώσατο P 

5 λαϑύρου L lathyri Lat αὐτὸν] ἀλέξανδρον P fort. recte — viz] ὅτι νιχήσασ 
αὐτὸν εἰσ τὴν ἑαυτοῦ ὑπέστρεψεν P 6 ὁ ἄχαιροσ L λεγόμενος om. 
FLAMVW ᾿Αλέξανδρον] ἀλέξανδρον τὸν τὴν Ἰουδαῖαν διέποντα P 1 αὐτοῦ] 
αὐτοῦ μάχη P - 8 τοῦ om. W «cl om. V Διονύσου] liber pater Lat 
διονυσίου codd. στρατιὰ FLAMW — 9 ἐχράτησεν] περιγενόμενοσ ηρίστευσεν 
P 1 901 xal βιώσασα om, P βιώσασα, ὦ ex ἡ corr. uid. L 
μετειρήνησ L 12 ané9ave V 13 oydogvtaóvo 1, ὀγδοηχονταδύο W πβ΄ 
FAMVE 

βιβλίον iy praemittit P φλαουίου (φλαυίου AME) ἐωσήπου (ἰωσή "που A) 
ἐουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ (ἀρχαιολογίασ ἰουδαϊκῆσ E) λόγοσ (βιβλίον L) cy' prae- 
mittunt LAME 14 ἔϑνουσ L' 15 αὐτῶ L 11 τῆ πρὸσ ταύτη F 18 τὴν 
Ἰούδου] ἰούδα FLAMVW πᾶν] πάλιν AMW παρ᾽ V iterum Lat ἦν ἔτι τῶν, 
litt. » Zr; τῶ iras. paullo angustiore m. 2 ἃ ἔτι om. WE [9 "έπεφύει P 
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- , , , C 

δὲ τῇ τούτων πονηρίᾳ xol λιμὸς τὴν χώραν xaraAcgOY, ὡς ττολλοὺς 
i , - 3 , ^ , | z 

διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἀγαγχαίων xal τὸ μὴ δύνασϑαι τοῖς zog 
΄ , - 5 - - - LÁ 3 , 3 

ἀμφοτέρων ἀπό τε τοῦ λιμοῦ χαὶ τῶν ἐχϑρῶν δεινοῖς ἀντέχειν av- 
- ^ ' , , M1 ως 29 , ^ 

τομολῆσαι πρὸς τοὺς αχεδόνας. Βαχχίδης δὲ τῶν Ἰουδαίων τοὺς 
ἀποστάντας τῆς ττατρίου συνηϑείας xal τὸν χοιγὸν βίον προηρη- 
μένους συναϑροίσας τούτοις ἐνεχείρισεν τὴν τῆς χώρας ἐπιμέλειαν, 

ε , 3 , ΑΙ , - 

oi xci συλλαμβάνοντες τοὺς Ἰούδου φίλους καὶ τὰ ἐχείνου φρονοῦν- 
- , , - - 3 

τας τῷ Βαχχίδῃ szagéóocav: ὃ δὲ βασανίζων πρῶτον αὑτοὺς καὶ 
πρὸς ἡδονὴν αἰχιζόμενος ἔπειϑ᾽ οὕτως διέφϑειρεν. ταύτης δὲ τῆς 
συμφορᾶς τοῖς Ἰουδαίοις τηλιχαύτης γενομένης, ἡλίκης οὐχ ἦσαν 
πεπειραμένοι μετὰ τὴν £x Βαβυλῶνος ἐττάνοδον, οἱ περιλειφϑέντες 

τῶν ἑταίρων τῶν "100305 βλέποντες ἀπτολλύμενον οἰχερῶς τὸ ἔϑνος 
^ , 2 - - 2 “3 , — ' 2 ' 

σπροσελϑόντες αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ [Ιωνάϑῃ μιμεῖσϑαι τὸν ἀδελφὸν 
- ^ * , ^ - , , 3 , ΡῚ 

αὐτοῦ xal τὴν ἐχείνου περὶ τῶν ὁμοφύλων πρόνοιαν ἠξίουν ἀπο- 
, - , - 3 

ϑανόντος ὑπὲρ τῆς ἐχείνων ἐλευϑερίας, xai μὴ ττεριορᾶν ἀτεροστά- 
^ , 3 e , € 323 , 

τητον τὸ ἔϑνος μηδ᾽ ἐν oic φϑείρεται. ὃ δ᾽ Ιωνάϑης φήσας évot- 
Εν , 2 - ἧς, 

uo ἔχειν ἀποϑγήσχειν ὑπὲρ αὐτῶν xai νομισϑεὶς χατὰ μηδὲν εἶναι 
L cc . 2 / A 1] ; 

χείρων τἀδελφοῦ στρατηγὸς α:τοδείχνυται τῶν Ἰουδαίων. 
2. Ὁ δὲ Βαχχίδης ἀχούσας καὶ φοβηϑείς, μὴ παράσχῃ τεράγ- 

E "des * E , C , X x , 

ματα τῷ βασιλεῖ xcl τοῖς Π͵αχεδόοσιν ὃ Ιωνάϑης, ὡς xoi πρότερον 

Ἰούδας, ἀποχτεῖναι δόλῳ τοῦτον ἐζήτει. ταύτην δὲ ἔχων τὴν προαί- 
2 » A 3 , ΒΡ] * ^ 2 ^ ^ 2 a9. 1 

ρεσιν οὐχ ἔλαϑεν vOv Ιωνάϑην οὐδὲ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ Σίμωνα, 
^ , * ^ ^ , e 

ἀλλὰ γὰρ μαϑόντες οὗτοι xci παραλαβόντες τοὺς ἑταίρους azav- 
τας εἰς τὴν ἐρημίαν τὴν ἔγγιστα τῆς πτόλεως τὸ τάχος ἔφυγον, xal 

, ' M , ἡ ἢ 2 

σιαραγενόμενοι ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ χαλούμενον λάχχου “σφὰρ αὐτόϑε 

ὃ 3 — 1. Maccab. IX 24. 

PFLAMVW Lat Zonaras I p. 315. 

1 πονηρία, ηρία i. ras. V πολιτεία E 2 σπανίαν P τὸ] τῷ coni 
τοῖς] ταῖσ P τοὺσ W 3 τε] om. AMW ye P 5 Ἐπροειρημένουσ L 
6 *Zvezelonoev (σε FL) PFLW 1 ἰούδα FLAMVWE — $ .Ἐβακχίδι L 
παρεδίδοσαν AMWE 9 οὕτω V i marg.«'L  óbs.L —12 τῶν] τὸν F τοῦ 
LAMVW,om.E  *érégov PV! jovóc FLAMVWE — oizroozc] πιχρῶσ PFLV 
miserabiliter Lat 18 προσελϑόντες — 10 ἔϑνος bis scripsit, priora deleuit F 
15 ἐχείνων] ἁπάντων AMVWE ἁπάντων ἐχείνων priore loco ἐχείνων ἁπάντων 
posteriore F Ἐάπροστάτευτον FA!MV ἀπὸστατητὸν 1) 108 μηδὲ AMWE 
φϑείρεται] κακῶσ φϑείρεται LA. χαχῶ φϑείρεται W κακοῖσ φϑείρεται E 

δὲ AME 11 *avcó»] cunctis Lat 18 χεῖρον Ῥ χείρω F τοῦ ἀδελφοῦ 
PFLMV 19 ὃ δὲ] quod Lat ὃ coni ἀχούσας] ἀκούσασ τοῦτο LAMWE 
21 δ} V 22 ἔσιμόνα W 243 "τοὺς om. Ρ 25 λάχχου Aog&o] PFLV et 
i marg. AM λάχχου ϑασφὰρ Ἐ ἀχουασφὰρ AM. ἀκχούίασφαρ W accuasfar Lat 

10 

15 
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διῆγον. ὃ δὲ Βαχχίδης αἰσϑόμενος αὐτοὺς ἀττηρχότας χαὶ ἐν ἐχείνῳ 

τῷ τότεῳ τυγχάνοντας ὥρμησεν ἐπ᾿ αὐτοὺς μετὰ πάσης τῆς δυνά- 
μξως, xal ztégav τοῦ Ιορδάνου στρατονιεδευσάμενος ἀνελάμβανε τὴν 
δύναμιν. ᾿Ιωνάϑης δὲ γνοὺς τὸν Βαχχίδην Ux! αὐτὸν ἥχοντα τιέμτεει 

τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννην τὸν χαὶ Γάδδειν λεγόμενον πρὸς τοὺς Να- 
βαταίους Ἄραβας, ἵνα zag' αὐτοῖς ἀποϑῆται τὴν ἀτιοσχευὴν ἕως 
οὗ πολεμήσουσι τιρὸς Βαχχίδην" ἦσαν γὰρ φίλοι. τὸν δὲ Ἰωάννην 
ἀπιόντα πρὸς τοὺς Ναβαταίους ἐνεδρεύσαντες ix ]ηδάβας πόλεως 
οἱ μαραίου παῖδες αὐτόν τε συλλαμβάνουσι xal τοὺς σὺν αὐτῷ, 
xal διαριτάσαντες ὅσα ἐτιεχομίζετο χτείνουσι τὸν Ἰωάννην καὶ τοὺς 

ἑταίρους αὐτοῦ “τάντας. δίχην μέντοι γε τούτων ὑπέσχον τοῖς 
ἀδελφοῖς αὐτοῦ τὴν ἀξίαν, ἣν μετ᾽ οὐ πολὺ δηλώσομεν. 

3. Ὁ δὲ Βαχχίδης γνοὺς τὸν ᾿Ιωνάϑην ἐν τοῖς ἕλεσι τοῦ log- 
δάνου κατεστρατοπεδευμένον παραφυλάξας τὴν τῶν σαββάτων ἡμέ- 

ραν ἐπ᾿ αὐτὸν ἧχεν ὡς οὐ μαχούμενον ἐχείνῃ διὰ τὸν νόμον. ὃ δὲ 
σεαρορμήσας τοὺς ἑταίρους χαὶ τιερὶ τῶν ψυχῶν αὐτοῖς εἶναι τὸν 
χκένδυνον εἰσιὼν μέσοις ἀτιειλημμένοις τοῦ τε τεοταμοῦ xal τῶν πολε- 
μέων ὡς φυγὴν οὐχ ἔχουσιν, οἱ μὲν yàg ἔμπιροσϑεν ἐπήεσαν ὃ τίο- 
ταμὸς δ᾽ ἦν κατόπιν αὐτῶν, εὐξάμενος δὲ καὶ τῷ ϑεῷ νίχην αὐτοῖς 
γεαρασχεῖν συγάτιτει τοῖς ττολεμίοις. ὧν πολλοὺς καταβαλὼν itl 

τολμηρῶς εἶδεν ἐπερχόμενον αὐτῷ τὸν Βαχχίδην, ἐξέτεινε τὴν δε- 
ξιὰν ὡς τελήξων αὐτόν. τοῦ δὲ ττροϊδομένου xal τὴν τεληγὴν ἐχκλέ- 
γαντος ἀποϊτηδήσας μετὰ τῶν ἑταίρων εἰς τὸν ποταμὸν διενήξατο, 

ὃ 9 — 1. Maccab. IX 34. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 375. 

1 *dmyoxorac] ἀπειρηκότασ FW ἀπηρηκότασ L? 3 στρατοπαιδευσά- 
μενοσ L' 5 xal Γαάδδειν] xaóóswv P γαδὲὲ FA! γαδδὲν L'MVW et ex corr. A 
γαδδὴν L? cf. XII 266 — *dvegatetovo PLV — 6 ἀπόϑηται FVWE Ἐἐπισκχευὴν 
F παρασχευὺν P 1 *ov] ἂν LAMW fort. recte πολεμήσουσι E πολεμή- 
σωσι PFLAMV πολεμίσωσι πρὸς om. LAMWE — 8 .ἀναβαταίουσ P!LV 

μηδαβᾶσ P μηδάνασ F μιβάδασ E nabatha alii codd. medaba alii Lat 
9 *'4u«peíov] Teugol aut 'Augot Macc. 10 χτείνουσι — Ἰωάννην] αὐτόν 
τε χτείνουσι E χτείνουσιν AM τὸν] χαὶ τὸν FLV αὐτόν τε τὸν AMW 

12 ἣν om. 17, πολὺ] πολὺ ἣν L? δηλώσωμεν L 18 ἐν om. PFLV 
ἐν τοῖς ἕλεσι] in nemoribus Lat — 15 οὐ] μὴ E μμαχούμενον] FLELat 

μαχόμενον PAMVW ἐν ἐχείνη AMW 16 Ἑἑτέρουσ FV! περὶ] ὑπὲρ 
E 11 ἀπειλημένοισ F τε om. P 18 φυγὴν] φεύγειν F. φυγεῖν AMVW 
et ex corr. L 19 εὐχόμενοσ P καὶ om. LAMW 21 Ἐἐξέτεινεν 

z : 
A! 2822 προϊδομένου] Bekker προειδομένου codd. E — *éziivavroo, λέ 1. ras. 
F 23 *ümoógwjoao V ὃ διενήξατο] ἐνήξατο F 
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xal τοῦτον διασώζονται τὸν τρόπον εἰς τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
τῶν πολεμίων οὐχέτι τὸν ποταμὸν ἀντιδιαβάντων ὑποστρέψαντος 
εὐθὺς τοῦ Βαχχίδου εἰς τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις ἄκραν. ἀπέβαλεν δὲ 
τῆς στρατιᾶς ὡς περὶ δισχιλίους. “πτολλὰς δὲ τῆς Ἰουδαίας κατα- 

λαβόμενος ττόλεις ὃ Βαχχίδης ὠχύρωσεν, xci τὴν Ἱεριχοῦντα xoi 
uuaobv xal Βαιϑωροῦν xal Βέϑηλα χαὶ Θαμναϑὰ xci Φαραϑὼ 
xal Τοχόαν χαὶ Γάζαρα, xal πύργους ἐν ἑχάστῃ τῶν πόλεων oixoÓo- 
μήσας καὶ τείχη περιβαλὼν αὐταῖς χαρτερὰ χαὶ τῷ μεγέϑει δια- 
φέροντα δύναμιν εἰς αὐτὰς χατέστησεν, ὅτεως χακοῦν ἐχεῖϑεν óguo- 
μένοι τοὺς Ἰουδαίους ἔχωσιν. μάλιστα δὲ τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις 
ἄκραν ὠχύρωσεν. λαβὼν δὲ xol τοὺς τῶν πρώτων τῆς Ἰουδαίας 
παῖδας ὅμήρους εἰς τὴν ἄχραν αὐτοὺς ἐνέχλεισεν καὶ τοῦτον ἐφύ- 
λαττεν τὸν τρόπον. 

4. Ὑπὸ τὸν αὐτὸν δὲ χαιρὸν παραγενόμενός τις πρὸς Ἰωνάϑην 
χαὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Σίμωνα τοὺς Δμαραίου παῖδας ἀπήγγειλεν 
αὐτοῖς γάμον ἐπιτελοῦντας χαὶ τὴν νύμφην ἄγοντας ἀπὸ Ναβαϑὰ 
πόλεως ϑυγατέρα τινὸς οὖσαν τῶν ἐπιφανῶν παρὰ τοῖς ραψιν, 
μέλλειν δὲ γίνεσϑαι παραπομιτὴν τῆς χόρης λαμπρὰν xal zoAv- 
τελῆ. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωνάϑην xci Σίμωνα χαιρὸν ἐπιτηδειότατον 
εἰς τὴν ἐχδικίαν τἀδελφοῦ νομίσαντες αὐτοῖς παραφανῆναι, καὶ 

λήψεσθαι τὴν ὑττὲρ Ἰωάννου δίχην παρ᾽ αὐτῶν ἐπὶ πολλῆς ἐξου- 
σίας ὑπολαβόντες ἐξώρμησαν εἰς τὰ Π]ήδαβα xol τοὺς ἐχϑροὺς ἐν 

ἃ 14 — 1. Maccab. IX 48; ὃ 18 — 1. Maccab. IX 37. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 316. 

1 Ἐδιασώζοντα L διασώζεται (-σωΐζ- A) AMW euasit Lat — 2 ἐπιδιαβάν- 

tov FLAMVW fort. recte — *bzootoévevroc] ἀλλ᾽ ὑποστρέψαντοσ FLAMVW 
3 Ἐάπέβαλε, π ex v corr. V 4 Ἐδισχιλίουσ) χίλιοι in Maccab. —*óà om. M 

5 *ó Βαχχίδης om. ΕἾ καὶ τὴν] καὶ τήν τε LAMW 6. μμαοῦν] ἐμμαοῦμ 
F ἀμμαϑοῦν 1, ἀμαϑοῦν AMW ἐμμαοῦν V amathuntem Lat Βαιϑωροῦν)] βαι- 

ϑαροῦν P βαιϑωρὼν (ὦ ex ὃ corr. A) FLAM βεϑωρὸν V βαίϑαρον W betha- 
ron Lat Βέϑηλα] 8s9444& P βαιϑήλλα F βέϑηλλα L βήϑηλα AMW βεϑήλλαν 
V bethelam Lat Θαμναϑὰ] ἀμναϑᾷ (ανναϑᾷ teste Herchero) P ϑάμναϑα W 

Θαμναθὰ καὶ Φαραϑὼ] Θαμναϑὰ Φαραϑωνὶ Macc. φαραϑὼ, ὦ ex αἱ aut «v 
corr. F φαραϑὼ- A βαραϑὼ W pharathonem Lat 1 τοχόαν, τ et y i. ras. A 
ϑοχόαν W toconam ut uid. Lat Τεφών Macc. γάζαρα, ζ i.ras. A οἰχοδο- 
μίσασ W 9. ὥρμωμενοι P 11 ὠχύρωσεν ἄχραν tr. L.— 14 Ἐδὲ] δὴ PF 
15 "σαμαραίου P ἀπήγγελλεν E — 16 *yduovo LV γάμοισ F Ναβαϑὰ] 
βαϑανᾶ E yaga9G V, utrum yag«96 an ναβαϑᾷ uoluerit W discerni nequit, »a- 
batha Lat Ναδαβὰϑ Macc. 11 οὖσα 11 19 *iov&95v, ὦ i. ras. A Ἐἐπιτη- 
διότατον P — 20 τοῦ ἀδελφοῦ E νομίσαντες] τοῦτον νομίσαντεσ E αὐτοῖς 
— 22 ὑπολαβόντες om. αὶ Επαραφᾶναι Υ 21 ὑπὲρ] περὶ F δίκην | suppl. 
m.2M αὐτὸν W 22 τὰ om. FLV μηδαβᾷ P μηδάβαν (« i. ras. ΕἾ 

FLV ἐν τῷ ógs] εἰσ τὰ ὄρη P. inter montes Lat 
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- » À - " » : " € : Ó* ἰδ » . » ^ : 94 

τῷ ὄρει λοχῶντες ἔμενον. ὡς δ᾽ εἶδον αὐτοὺς ἄγοντας τὴν τεαρϑέ- 
^ M , ^ ) “Ὁ ^ , 

vov xci τὸν νυμφίον xal φίλων σὺν αὐτοῖς οἷον &ixóg ἐν γάμοις 
ὄχλον, ἀναττηδήσαντες ἐκ τῆς ἐνέδρας ἀτιέχτειναν ἅτταντας wat τὸν 

, ^ w^ er , ^ ^J , ^ 

χύσμον xcl τὴν ἄλλην 00:5 τότε tiztrO λεία τοῖς ἀνθρώποις λα- 
, , ' , 2€ - 

Bóvreg ozéGvQeWav. καὶ τιμωρίαν μὲν ὑττὲρ ᾿Ιωάνγνου τἀδελφοῦ 
παρὰ τῶν υἱῶν “μαραίου τοιαύτην ἀπέλαβον" αὐτοί τὲ γὰρ οὗτοι 

, , ^ ^ ΡΞ ) - Ly 

xal οἱ συνεϊιόμενοι τούτοις φίλοι xal yvvaixeg αὐτῶν xol τέχνα 
διεφϑάρησαν ὄντες τετραχύσιοι. 

Ὁ ' 3 42 , 2 3 ^4. “αν -« € 
ὅ. Σίμων μὲν ovv καὶ Ἰωνάϑης εἰς τὰ ἕλη τοῦ ποταμοῦ ὑπο- 

3 , , ? ' 2 ν [44 

στρέψαντες αὐτόϑι χατέμενον. Βαχχίδης δὲ τὴν Ιουδαίαν czacay 
-— 3 ^ , , ' , , 

φρουραῖς ἀσφαλισάμενος ὑπέστρεψεν τιρὸς τὸν βασιλέα. χαὶ τότε 
2 o» H Ro 5 , : 

μὲν ἐπε ἔτη δύο τὰ τῶν Ἰουδαίων ἠρέμησεν τεράγματα. οἱ δὲ φυ- 
, ) , A - * 3 , ^ ^ ) - 

γάδες xal oí ἀσεβεῖς ὁρῶντες τὸν ᾿Ιωνάϑην xal τοὺς σὺν αὐτῷ μετὰ 
- 3 , 1 , - , ' ' , , 

χπτολλῆς ἀδείας ἐνδιατρίβοντας τῇ χώρᾳ διὰ τὴν εἰρήνην st£uzovoty 
^ , ' , - 2 - , 

zog “]ημήτριον τὸν βασιλέα, τεαραχαλοῦντες ἀποστεῖλαι Βαχχίδην 
3 n ^ 3 , , Ξ 3 , Ἁ P] ' 2 , 2 , 

ἐπὶ τὴν Ιωνάϑου σύλληψιν" ἐδήλουν γὰρ αὑτὴν azóvoc ἐσομένην, 
- - » x , rfi, 

xal vvxti μιᾷ μὴ τιροσδοχῶσιν αὐτοῖς ἐτειπτεσόντες ἀτιοχτενεῖν ἅτεαν- 
- n^» ^ , , 6 

vag. τοῦ δὲ βασιλέως ἐχττέμιψαντος τὸν Βαχχίδην, γενόμενος οὗτος 

ἐν τῇ Ιουδαίᾳ πᾶσιν ἔγραψεν τοῖς φίλοις καὶ Ἰουδαίοις xai συμμά- 
E 3 - * 2 , tr M , 

χοις συλλαβεῖν αὑτῷ τὸν Ιωνάϑην. σπουδαζόντων δὲ zavrov xai 
M , d - 2 , , , ' 

μὴ δυναμένων χρατῆσαι τοῦ Ιωνάϑου, ἐφυλάσσετο γὰρ σφόδρα τὴν 
ἐ λὴν ἠἡσθημέ ) Βαχχίδης ὀργισϑεὶς voi : ) - ἐπιβουλὴν ῃσϑημένος, ὃ Βαχχίδης οργισϑεὶς τοῖς φυγάσιν ὡς wev 

, 3 , ^ , , 3 -" M c 

σαμένοις αὑτὸν τὲ xci τὸν βασιλέα πεντήχοντα αὑτῶν τοὺς ἡγου- 
, ' 2 c 12 , ' 2 - 3 23 

μένους συλλαβὼν ἀπέχτεινεν. ὁ δὲ Ιωνάϑης σὺν ταδελφῷ xol τοῖς 
ς , 2 ' 2 E ΄ 3 3 - ΝΕ Ἢ 
ἑταίροις εἰς Βηϑαλαγὰν ἀναχωρεῖ χώμην οὖσαν ἐν τῇ ἐρήμῳ φοβη- 

^ M , M 2 , , ! /, 

ϑεὶς τὸν Βαχχίδην, xai οἰχοδομήσας ττύργους xol τείχη τεεριβαλό- 

ὃ 19 — 1. Maccab. IX 39; ὃ 22 — 1. Maccab. IX 57. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 316. 

1 ἐλαχῶντεσ W δὲ FLAMVWE *ióov L 2 *evroic] toic P 
3 ἔπάντασ L — 5 τοῦ ἀδελφοῦ PE 6 "τοῦ ἀμαραίου F Ἐὑπέλαβον P 
τε om. AMWE 7 τούτοις om. FLAMVWE Ἐχαὶ τὰ τέχνα Μ 8 τετρα- 
κόσιο] ὡσ τετρακόσιοι AMWE 9 Ἐξλη] nemora Lat 11 *goovoaic] 
«φρουραῖσ, ουραῖσ i.ras. M Ἐπρὸς] εἰσ Μ 12 Ἐἐπὶ ΑΜ 18 oí om. E 

Ἐμετὰ, uu ex « corr. 1 14 Ἑαάδίασ P 1606 ἐδήλου V 11 προσδοχόσιν W 
ἐπιπεσόντασ LAMVW ἀποχτείνειν P ἀποχτένειν 181. τᾶτρ. β΄ Τὶ 
19 xal συμμάχοις] καὶ συμμάχουσ W auziliari sibi Lat 20 *zavtov] eis 
Lat 21 ἐφυλάττετο FLAMVWE σφόδρα om. V 22 go9:u£voc] αἰσϑό- 

[44 lv , RUE c T. 
μενοσ AMW ἐσϑόμενοσ L 23 αὐτῶν) ἐξ αὐτῶν AME 25 *écralgoic] ἕτέ- 
ροισ F, om. V! σὺν αὐτῶ suppl m.2 V βηϑάλαγαν AM uithalagam (uitha- 
galam cod. Neapol) Lat Βαιϑβασί Macc. 216 περιβαλλόμενοσ FLMWE 
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μενος αὑτὸν ἔσχεν ἀσφαλῶς πεφρουρημένον. Βαχχίδης δὲ ταῦτ᾽ 
ἀχούσας τήν τὲ μεϑ'’ ἑαυτοῦ στρατιὰν ἄγων καὶ τῶν Ἰουδαίων τοὺς 
συμμάχους :ταραλαβὼν ἐπὶ τὸν Ἰωνάϑην ἧχεν, καὶ προσβαλὼν αὐτοῦ 
τοῖς ὀχυρώμασιν ἐπὶ ττολλὰς αὐτὸν ἡμέρας ἐπολιόρχει. ὃ δὲ τερὸς 
τὴν σπουδὴν τῆς πολιορχίας οὐχ ἐνδίδωσιν, ἀλλὰ χαρτερῶς ἄἂντι- 

στὰς Σίμωνα μὲν τὸν ἀδελφὸν ἐν τῇ “τόλει καταλείττει τῷ Βαχχίδῃ 
σπτολεμήσοντα, λάϑρα δ᾽ αὐτὸς εἰς τὴν χώραν ἐξελϑὼν xal συναγα- 
γῶν χεῖρα πολλὴν παρὰ τῶν τὰ αὐτοῦ φρονούντων νυχτὸς ézt- 
πίπτει τῷ τοῦ Βαχχίδου στρατοττέδῳ καὶ συχνοὺς αὐτῶν διαφϑεί- 
ρας φανερὸς xai τἀδελφῷ Σίμωνι γίνεται τοῖς ἐχϑροῖς ἐτειτεεσών. 
xal γὰρ οὗτος αἰσϑόμενος oz αὐτοῦ χτεινομένους τοὺς stoAtuíove 
ἐπέξεισιν αὐτοῖς, xal τά ve μηχανήματα τὰ πρὸς τὴν “τολιορχέαν 
ἐνέπρησε τῶν ]αχεδόνων καὶ φόνον αὐτῶν ixavóv εἰργάσατο. ϑεα- 
σάμενος δ᾽ αὑτὸν ὃ Βαχχίδης ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἀπειλημμένον καὶ 
τοὺς μὲν ἔμπεροσϑεν αὐτῶν τοὺς δ᾽ ὄπισϑεν τεροσχειμένους, elg 
ἀϑυμίαν ἅμα xci ταραχὴν τῆς διανοίας ἐνέπεσεν τῷ παρ᾽ ἐλτείδας 
ἀποβάντε τῆς ττολιορχίας συγχυϑείς. τὸν μέντοι γε ὑπὲρ τούτων 
ϑυμὸν εἰς τοὺς φυγάδας, οἱ μετεπέμψαντο παρὰ τοῦ βασιλέως 
αὐτόν, ἀττέσχηψψνεν ὡς ἐξηπατηχότας, ἐβούλετο δὲ τελευτήσας τὴν 
χολιορχίαν, εἰ δυνατόν, εὐτερεττῶς εἰς τὴν οἰχείαν ὑτεοστρέψαι. 

6. μιαϑὼν δ᾽ αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ᾿Ιωνάϑης τερεσβεύεται πρὸς 
αὐτὸν περὶ φιλίας xal συμμαχίας, ὅττως ἀποδῶσιν ἀλλήλοις οὃς 

εἰλήφασιν αἰχμαλώτους ἑχάτεροι. νομίσας δὲ ταύτην εὐτερεττεστά- 
τὴν ὃ Βαχχίδης τὴν ἀναχώρησιν σπένδεται πρὸς τὸν Ἰωνάϑην φι- 
λέαν, καὶ ὥμοσαν μὴ στρατεύσειν ἔτι χατ᾽ ἀλλήλων, χαὶ τούς TE 

8 2 — 1. Maccab. IX 63. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 376. 

1 αὐτὸν PFLVW ἑαυτὸν E. εἶχεν LAMWE ταῦτα AMVW 2 μετ᾽ 
αὐτοῦ AMW ἀγαγὼν ΕΞ 4 Ἐὀῤχυρώμασι Ἐ ἡμέρασ αὐτὸν tr. AMWE 
6 μὲν] μὲν εἴασε (-εν W) AMWE καταλείπει] om. AMWE χαταλίπει 1, dimisit 
Lat Ἐβακχχίδι F 1 πολεμῆσαι LAMWE Ἐλάϑραι A ἐξελθὼν εἰσ τὴν 
χώραν tr. AMWE 8 αὐτοῦ] αὐτὰ PFLV αὐτῷ Μ νύχτα cod. Busb. E νύχτωρ 
Zon 9 τοῦ om. FLVE ἔστρατοπέδω, o ex Ο- corr. m. 21, 10 τῶ ἀδελφῶ 
E γίγνεται AMW 11 τοὺς πολεμίους om. FV 193 1. marg. JI Lat 14 δ᾽ 

αὐτὸν PFLW δ᾽ ἑαυτὸν (ex δὲ αὐτὸν corr. A) AM δὲ ξαυτὸν E 15 αὐτῶ 
FLAMVWE δὲ E Ἐρπισϑε F *cic om. P 17 τῆς πολιορχίας] περὶ 

τὴν πολιορκίαν LAMW 18 ϑυμῶν W 19 "ἐπέσκηψεν ΕἾ Ἐξξηπατικώτασ 
P τελευτήσας] τελέσασ FLV 20 εἰ δυνατόν om. V εὐπρεπῶσ εἰ δυνατόν 

tr. AMWE οἰκίαν FLAMW ὑποστρέφειν V. 21 ἴ. marg. β΄ E δὲ Εἰ 

"ὃ ἰωνάϑησ M 22 Ἐάποδώσειν F 23 ἐἀπειλήφασιν Ρ Ἐἐχπρεπεστάτην P 
εὐπρεπεστέραν FLV honestiorem Lat 25 ὦμοσεν W στρατεύειν PFLVE 
*Zrn χατ ἐπὶ τὴν AM ἔτι τὴν καὶ om. LAMWE haud male τε om. W 
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αἰχμαλώτους ἀποδοὺς xal τοὺς οἰχείους χομισάμενος bzéovoewev 
εἰς ᾿Ἡντιόχειαν πιρὸς τὸν βασιλέα xal μετὰ ταύτην τὴν ἀναχώρη- 
σιν οὐχέτι εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐνέβαλεν. ὁ δὲ ᾿ωνάϑης ταύτης τῆς 
ἀδείας λαβόμενος καὶ ποιούμενος ἐν Ἡαχμᾶ πόλει τὴν δίαιταν 

αὐτόϑι τοῖς ὄχλοις διεῖστιε τὰ τιράγματα xci τοὺς πονηροὺς καὶ 

ἀσεβεῖς χολάζων ἐχάϑηρεν οὕτως ἀττὸ τούτων τὸ ἔϑνος. 
IL. 1. Ἔτει δ᾽ ἑξηκοστῷ καὶ ἑχατοστῷ τὸν ᾿Ἵντιόχου τοῦ Ἔπι- 

φανοῦς υἱὸν ᾿1λέξανδρον ἀναβάντα εἰς Συρίαν συνέβη καταλαβέσϑαι 
Πτολεμαΐδα i προδοσίας τῶν ἔνδον στρατιωτῶν" ἀτιεχϑῶς γὰρ 
εἶχον τιρὸς τὸν Ζημήτριον διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτοῦ xai τὸ 
δυσέντευχτον. ἃ ποχλείσας γὰρ αὑτὸν εἰς τετραπεύργιόν τι βασίλειον, 
ὃ χατεσχεύασεν αὐτὸς OUX ἄπωϑεν τὴς “Ἀντιοχείας, οὐδένα περοσίετο, 
ἀλλὰ περὶ τὰ πράγματα ῥάϑυμος ἦν χαὶ ὀλίγωρος, ὅϑεν αὐτῷ καὶ 
μᾶλλον τὸ παρὰ τῶν ὑποτεταγμένων μῖσος ἐξήφϑη, χαϑὼς ἤδη 
χαὶ ἐν ἄλλοις δεδηλώκαμεν. γενόμενον οὖν ἐν Πτολεμαΐδι τὸν 
““λέξανδρον ἀχούσας ὁ Δημήτριος ἤγεν ἅτεασαν ἀναλαβὼν i 
αὐτὸν τὴν δύναμιν. ἔπεμψεν δὲ καὶ góc Ἰωνάϑην πρέσβεις περὶ 
συμμαχίας xal εὐνοίας" φϑάσαι γὰρ τὸν ᾿4λέξανδρον διέγνω, μὴ 

5 ' 2 " 2 - - M 2 2 - , - € 

σιροδιαλεχϑεὶς ἐχεῖνος αὐτῷ σχῇ τὴν magi αὐτὸν βοηϑειαν. τοῦτο 

δ᾽ ἐποίει φοβηϑείς, » μνησικαχήσας ὃ ᾿Ιωνάϑης αὐτῷ τῆς ἔχϑρας 

συνειγεϑῆται. προσέταξεν OUY αὐτῷ συναϑροίξειν δύναμιν χαὶ κατα- 
σχευάζειν OzÀa χαὶ τοὺς ὁμήρους, ovg τῶν Ιουδαίων ἐνέχλεισε Bax- 

χίδης ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπολαβεῖν. τοιούτων ovv αὐτῷ 
τῶν παρὰ “]ημητρίου τεροστιεσόντων ὃ ̓ Ιωνάϑης παραγενόμενος εἰς 
τὰ Ἱεροσόλυμα τὴν ἐπιστολὴν ἀνέγνω τοῦ βασιλέως ἀχουόντων 

$ 33 — 1. Maccab. IX 72. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 311. 
1 οἰχείους] ἰδίουσ FLAMVWE — *éméovoewsv PFLV 2 .ταύτην om. W 

4 μαχ- μᾶ À μαχαμᾷ F μαχεμᾶ W machema Lat 06 ἐχάϑαιρεν LAMW ἐχά- 
ϑαρεν E 1i.marg.y L //I Lat 8 .᾿Δλέξανδρον] LAMW Zon, om. PFVELat 

9 *zoóoolac V! —X*covom. PFLV ἔνδοθεν FLAMVWE 10 *z:póc] 
εἰσ M 11 αὐτὸν PFLWE Ἐτετράπυργον Cocceji ἔτι τὸ 12 ἀποϑεν 
PFMVE etex cor A — 13 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ FLAMV WLat 18 i. marg. 77/7 
Lat  *zroAsueióg P 10 *ó om. V ἐπ᾽ αὐτὸν ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν tr. 
AMW ἀναλαβὼν τὴν ὅλην δύναμιν ἐπ᾽ αὐτὸν FV — 17 i.marg.ó L — óisuppl. 
L πρὸσ τὸν ἰωνάϑην E 18 x«l εὐνοίας om.  φϑάσασ PF 19 πρὸσ- 
διαλεχϑεὶσ L 20 δὲ ποιεῖ PFLAMV — 21 συνεπιϑεῖται F καὶ — 22 ὅπλα 
om. ELat καὶ προχατασχευάζειν PFLV 22 Ἐρὺς om. AMW ovg post 

ἘἸουδαίων add. M?W Ἐἐνέχλησε L! ἐνέχλεισεν ὃ βακχίδησ F 28 ἀπο- 
λαμβάνειν AMWE — 24 παρὰ] παρὰ τοῦ αὶἝ δημητρίου προσπεσόντων, liit. 
οὐ προσπεσόντω i.ras. angustiore m. 2 ἃ 25 τὰ om. ME 
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τοῦ τε λαοῦ καὶ τῶν φρουρούντων τὴν ἀχρόπολιν. ἀναγνωσϑέν- 
των δὲ τούτων οἱ ἀσεβεῖς xal φυγάδες οἱ ἐχ τῆς ἀχροπόλεως λίαν 
ἔδεισαν ἐπιτετροφότος Ἰωνάϑῃ τοῦ βασιλέως στρατιὰν συλλέγειν 
χαὶ τοὺς ὁμήρους αἀττολαβεῖν. ὃ δὲ τοῖς γονεῦσιν ἑχάστῳ τὸν ἴδιον 
ἀπέδωχεν. xoi οὕτως uiv Ἰωνάϑης ἐν Ἱεροσολύμοις τὴν μονὴν 
ἐποιεῖτο χκαινίζων τὰ κατὰ τὴν πόλιν χαὶ πρὸς τὴν αὐτοῦ βούλη- 
σιν χατασχευάζων ἕχαστον. ἐχέλευσε γὰρ οἰχοδομηϑῆναι xol τὰ 
τείχη τῆς πόλεως ἔχ λίϑων τετραγώνων, ὡς ἂν ἢ χαὶ πρὸς τοὺς 

πολέμους ἀσφαλέστερα. ταῦτα δ᾽ δρῶντες oi τῶν φρουρίων τῶν 
ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φύλακες ἐχλιτεόντες αὐτὰ πιάντες ἔφυγον εἰς Ἅντιό- 

χειαν πάρεξ τῶν ἐν Βαιϑσούρᾳ πόλει xal τῶν ἐν τῇ ἄχρᾳ τῶν 
Ἱεροσολύμων" οὗτοι γὰρ ἡ πλείων μοῖρα τῶν ἀσεβῶν χαὶ πεφευ- 
γότων Ἰουδαίων ἦσαν καὶ διὰ τοῦτο τὰς φρουρὰς οὐχ ἐγχατέλιστον. 

2. Γνοὺς δὲ 0 “λέξανδρος τάς τε ὑποσχέσεις, ἃς ἐπτοιήσατο 

Φημήτριος πρὸς Ιωνάϑην, χαὶ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ xol ὅπόσα 
διέϑηχεν πολεμῶν τοὺς ΠἸαχεδόνας xal “τάλιν οἷα πειτονϑὼς αὐ- 

τὸς εἴη ὑπὸ Zuunroíov xci Βαχχίδου τοῦ “Ζημητρίου στρατηγοῦ, 
σύμμαχον ovx ἂν εὑρεῖν Ἰωγάϑου ἀμείνω πρὸς τοὺς φίλους ἔλεγεν 
ἐν τῷ παρόντι χαιρῷ, ὃς xol πρὸς τοὺς ztoÀÉuovg ἐστὶν ἀνδρεῖος, 

xci μῖσος οἴχεῖον ἔχει τερὸς 4]ημήτριον πολλὰ πεπονθὼς ὑπ αὖὐ- 
τοῦ χαχὰ χαὶ πειτοιηχώς. εἰ τοιγαροῦν δοχεῖ φίλον ποιεῖσϑαι 
αὐτὸν χατὰ Δημητρίου, νῦν ἐστιν οὐχ ἄλλοτε χρησιμώτερον σεαρα- 
χαλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν συμμαχίαν.“ δόξαν οὖν αὐτῷ καὶ τοῖς φίλοις 
σεέμττειν πρὸς τὸν Ιωνάϑην γράφει τοιαύτην ἐπιστολήν" ,,βασιλεὺς 
ἀλέξανδρος Ἰωνάϑῃ τῷ ἀδελφῷ χαίρειν. τὴν μὲν ἀνδρείαν σου 

ἃ 40 — 1. Maccab. X 8. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 317. 

2 oi ix] ἐκ PFLVW zal οἱ ἐκ E. *ag&av P 8. Ἐἐπιτετραφότοσ AMW 
στρατείαν E 4 *ó — ὃ ἀπέδωχεν om. M 5 ovto E 7 χατα- 

σχευάζον F 8 καὶ om. FLAMVWE 9 .πολεμίουσ LAMWE Lat ἀσφα- 
λέστερον AMWE fort. recte δὲ AMWE [10 *&c] εἰσ τὴν AM 11 βαι- 
ϑεοῦρα P βεϑσούρα (ε ex αι corr. A) LAMVE bessura aut bethsura Lat ἐν 
om. FV 12 ἢ] οἱ FL! πλεῖον L! ἰουδαίων καὶ πεφευγότων tr. 
FLAMVWE 13 τὰς om. W ἐγχατέλειπον PF 141. marg. ε΄ L V Lat 
ó om. FAVW 15 x«l] καὶ εἰδὼσ L xal εἰδὼσ καὶ AMW ἀνδρίαν LAW 
17 Δημητρίου om. V αὐτοῦ post στρατηγοῦ add. V 18 ἐωνάϑην W 
ἀμίνω P 19 ἐν om. P πολέμους] πολεμίουσ V hostes Lat 20 ὑπ᾽ 

i. marg. suppl. V 21 πεποιηχώς. εἶ] πεποιηχὼσ εἴη LAMW doxti] δοχῆ 
P εἰ δοχεῖ LAMW πεποιεῖσϑαι P αὐτὸν ποιεῖσϑαι tr. AMW 22 ἄλλοτε) 
ἄλλο τι Dindorf 3) post χρησιμώτερον add. Dindorf 23 αὐτὸ οὖν] 
δὲ LAMW τοῖς om. AMW 25 *avópglav LA 
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xci σείστιν ἀχηχόαμεν “τάλαι χαὶ διὰ τοῦτο σεεπτόμφαμεν πιρὸς σὲ 
κερὶ φιλίας χαὶ συμμαχίας. χειροτονοῦμεν δέ σε σήμερον ἀρχιερέα 

τῶν Ιουδαίων xal φίλον ἐμὸν χαλεῖσϑαι. ἀπέσταλχά Got xal δω- 
ρεὰς στολὴν πορφυρᾶν xai στέφανον χρύσεον xci σπεαραχαλῶ τιμη- 
ϑέντα ὑφ᾽ ἡμῶν ὅμοιον γίνεσϑαι περὶ ἡμᾶς." 

3. “Πεξάμενος δὲ ὃ ᾿Ιωνάϑης τὴν ἐπιστολὴν ἐνδύεται μὲν τὴν 
ἱερατιχὴν στολὴν τῆς σχηνοτεηγίας ἐνστάσης μετὰ ἔτη τέσσαρα ἢ 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ιούδαν ἀττοϑανεῖν" xal γὰρ οὐδὲ χατὰ τοῦτον 
τὸν χρόνον ἀρχιερεύς τις ἐγεγόνει" συνάγει δὲ δύναμιν τεολλὴν καὶ 
γλῆϑος ὅπλων ἐχάλχευεν. “4΄ημήτριον δὲ σφόδρα ταῦτ᾽ ἐλύπησεν 
μαϑόντα χαὶ τῆς βραδυτῆτος ἑαυτὸν ἐποίησεν αἰτιᾶσθαι, ὅτι μὴ 
προλαβὼν ᾿4λέξανδρον αὐτὸς ἐφιλανϑρωτιεύσατο τὸν Ιωνάϑην, ἀλλ᾽ 
ἐχείνῳ καταλίποι καιρὸν εἰς τοῦτο. γράφει τοίνυν xai αὐτὸς ἐπι- 
στολὴν τῷ Ἰωνάϑῃ xal τῷ δήμῳ δηλοῦσαν τάδε" βασιλεὺς 4η- 
μήτριος Ιωνάϑη xoi τῷ ἔϑνει τῶν Ιουδαίων χαίρειν. ἐπειδὴ διε- 
τηρήσατε τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν χαὶ πειράσασιν ὑμᾶς τοῖς ἐμοῖς 
ἐχϑροῖς οὐ προσέϑεσϑε, καὶ ταύτην μὲν ὑμῶν ἐπαινῶ τὴν τείστιν 
χαὶ παρακαλῶ δὲ τοῖς αὐτοῖς ἐμμένειν ἀπτοληψομένους ἀμοιβὰς 
σταρ᾽ ἡμῶν χαὶ χάριτας. τοὺς γὰρ σιλείστους ὑμῶν ἀνήσω τῶν 
φύρων xal τῶν συντάξεων, ἃς ἐτελεῖτε τοῖς τιρὸ ἐμοῦ βασιλεῦσιν 
xal ἐμοί, νῦν τε ὑμῖν ἀφίημι τοὺς φόρους, otc ἀεὶ zragéyeve. πρὸς 
τούτοις χαὶ τὴν τιμὴν ὑμῖν χαρίζομαι τῶν ἁλῶν χαὶ τῶν στεφάνων, 
ove προσεφέρετε ἡμῖν, χαὶ ἀντὶ τῶν τρίτων τοῦ χαρττοῦ χαὶ τοῦ 
ἡμίσους τοῦ ξυλένου χαρττοῦ τὸ γινόμενον ἐμοὶ μέρος ὑμῖν ἀφίημι 

$ 45 — 1. Maccab. X 20. 

PFLAMVWELat Zonaras 1 p. 378. 

1 xc) τὴν πίστιν E ἔπάλιν 1 —2 φιλίας καὶ om AMWE χειροτο- 
γνοῦμεν] καὶ χειροτονοῦμεν LAMWE — óéom.E 3 σοί δέ σοι LAMWE 
Ἐδωρεὰς] δῶρα .Ῥ 5 γενέσϑαι E 6 τὴν ἐπιστολὴν ὃ (ὃ om. FAMWE) 
ἐωνάϑησ tr. FLAMVWE Τ ἱερατιχὴν] ἀρχιερατιχὴν FLAMVWE sacerdotali 
Lat ἘἘἐνστασεισ W  *5]vov ΑΜ 9 ἐγεγόνει  ἔπόληνΝ 10 ἐχάλχευσε 
E ταῦτα σφόδρα tr. FLAMVWE — 11 *eocóv ΑΜ αὐτὸν  αἰτιάσασϑαι 
W 12 φιλανϑρωπεύσαιτο E — *róvom.F — 13 χαταλείποι PFLE τοίνυν] 
μέντοι AMW uerum tamen Lat 14 τῷ ante Ἰωνάϑῃ om. W — 15 ἐπεὶ E 
Ἐἐδιετηρήσατε P ἐτηρήσατε LAMW 106 *zu&o L'W τοῖς — 17 ὑμῶν om. 
W 18 ἔχαὲ om. AMW δὲ οι. ΕἾ ἐμμένει»] E ἐπιμένειν codd. 19 ὑμῶν) 
ἡμῶν, ἡ ex corr. Εἰ ὑμῖν Dindorf 20 ἐτελεῖτε] ἐπετελεῖτε PFV 21 zaguol 
LAMW τε om. W Ἐπαρείχετε AMW 22 ὑμῶν E — *áAov] ἄλλων 
FVW 23 προεφέρετε F πρὸσ σὲ φέρετε (τε deletum) W προσφέρετε E 
*rvov] τῶν τοῦ PFV 24 ἡμίσεωσ E γενόμενον VW 
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ἀπτὸ τῆς σήμερον ἡμέρας. xcl ὑπὲρ κεφαλῆς ἑἕχάστης ὃ ἔδει μοι 
δίδοσϑαι τῶν iv τῇ Ιουδαίᾳ χατοιχούντων xci τῶν τριῶν το- 
παρχιῶν τῶν τῇ Ἰουδαίᾳ προσχειμένων Σαμαρείας xoi Γαλιλαίας 
xai Περαίας, τούτους τπταραχωρῶ ὑμῖν αττὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἅπαντα 
χρόνον. xol τὴν Ἱεροσολυμιτῶν ττόλιν ἱερὰν xci ἄσυλον εἶναι βού- 
λομαι xci ἐλευϑέραν ἕως τῶν ὅρων αὐτῆς ἀπὸ τῆς δεχάτης καὶ 
τῶν τελῶν. τὴν δὲ ἄχραν ἐπιτρέπω τῷ ἀρχιερεῖ ὑμῶν Ἰωνάϑῃ, 
otc δ᾽ ἂν αὐτὸς δοχιμάσῃ πιστοὺς χαὶ φίλους τούτους ἐν αὐτῇ 
φρουροὺς χαταστῆσαι, ἵνα φυλάσσωσιν ἡμῖν αὐτήν. xal Ἰουδαίων 
δὲ τοὺς αἰχμαλωτισϑέντας καὶ δουλεύοντας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ. ἀφίημι 
ἐλευϑέρους. χελεύω δὲ μηδὲ ἀγγαρεύεσθϑαι τὰ Ἰουδαίων ὑποζύγια" 
τὰ δὲ σάββατα xci ἑορτὴν ἅπασαν καὶ τρεῖς xal τερὸ τῆς ἑορτῆς 
ἡμέρας ἔστωσαν ἀτελεῖς. τὸν αὐτὸν τρόττον καὶ τοὺς ἐν τῇ ἐμῇ 
χατοιχοῦντας Ἰουδαίους ἐλευϑέρους xai ἀνετηρεάστους ἀφίημι, καὶ 

τοῖς στρατεύεσθαι μετ᾽ ἐμοῦ βουλομένοις ἐτειτρέττω xol μέχρις τρισ- 
μυρίων ἐξέστω τοῦτο τῶν δ᾽ αὐτῶν, ὅποι ἂν ἀπίωσι. τεύξονται 
ὧν xal τὸ ἐμὸν στράτευμα μεταλαμβάνει. χαταστήσω δ᾽ αὐτῶν οὃς 
μὲν εἰς τὰ φρούρια, τινὰς δὲ “τερὶ τὴν φυλαχὴν τοὐμοῦ σώματος, 
χαὶ ἡγεμόνας δὲ πτοιήσω τῶν :τερὶ τὴν ἐμὴν αὐλήν. ἐτειτρέπτω δὲ 
xai τοῖς πατρῴοις χρῆσϑαι νόμοις χαὶ τούτους φυλάττειν, καὶ τοῖς 

τρισὶν τοῖς προσχειμένοις τῇ Ιουδαίᾳ νομοῖς ὑποτάσσεσϑαι βού- 
λομαι, χαὶ τῷ ἀρχιερεῖ δὲ ἐπειμελὲς εἶναι, ἵνα μηδὲ εἷς Ιουδαῖος 
ἄλλο ἔχῃ ἱερὸν τιροσχυγνεῖν ἢ μόνον τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις. δίδωμι δ᾽ 

$ 50 — 1. Maccab. X 30. 

PFLAMVWE Lat 

1 χαὶ καὶ obo LAMWE Ἔχαὶ — δίδοσθαι censum singulorum Lat 

0 om. PLAMWE 2 διδόναι LAMWE τῶν om. W τριῶν) πατριῶν W 

3 τῆσ ἰουδαίασ PF Ἐσαμαρίασ P 4 ἕπερέασ P σεραίασ τούτου Ἐὶ 
τοῦτο Hudson Ἐπαραχορῶ P ἡμῖν E ἅπαντα τὸν tr. AMWE 6 *dzo 
—'" ἄχραν ἐπι om. 1 ἀπὸ] ἐπὶ καὶ om. V 1 Ἐἐπιτρέπωι A — ἡμῶν 
Ε S*ó'om.LAMW ἔἘδοχιμάσῃ διακομίση F 9. Ἐφρουροὺς om. AMW 

Ἐχαταστήσω 1, χκαταστήσαι coni ὑμῖν F — 10 *cglnu] ἀφίω PFLV 
11 *u5ói μὴ M τὰ] τα τῶν E 12 ἑορτὴ ἅπασα E x«l] αἵ LAMWE, 

om. FV 13 ἡμέραι LAMWE τὸν] τὸν à LAMW 14 Ἐάνεπερεάστουσ 
P ἀνεπιρεάστουσ L — 19 voto W — ἐπιτρέπω αὶ μέχρι FLAMVW 11 xal 
om. W ἐμὸν] uiv 1, χαταλαμβάνει M. 18 δὲ] δὲ καὶ FLV 19 ἐπιτρέπω 
— 22 βούλομαι] praecipio uero meis uestris uti legibus easque custodire et tribus 
propositis in iudea oboedire Lat — 20 τοῖς] τοῖσ «vtov AME Ἐπατρίοις coni 

φυλάσσειν FLAMVW 21 τρισσὶ 1, toic om. LAMW προσχειμένοις] ex 
Maccab. Bekker προχειμένοισ codd. τῇ! Grotius ex Maccab. ἐν τῇ codd. 
vouoic] Grotius νόμοισ codd. ἐπιτάσσεσϑαι Grotius 22 δὲ om. FLAMVWE 
μηδεὶσ E. 28 "ἔχει Β *vóv W 8] δὲ FAMW δὲ καὶ E 
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- - Ἢ ^ ^ , - - 3 , /9 

ἐχ τῶν ἐμῶν καὶ elg τὴν δαιιάνην τῶν ϑυσιῶν xav ἔτος μυριάδας 
, ' ' , - , c 

γεεντεχαίδεχα, và δὲ περισσεύοντα τῶν χρημάτων ὑμέτερα εἶναι 
βούλομαι" τὰς δὲ μυρίας δραχμάς, ἃς ἐλάμβανον ἐκ τοῦ ἱεροῦ οἱ 

"d € . ) , TA! ^ , ) ^ - - "ii 

βασιλεῖς, ὑμῖν ἀφίημι διὰ τὸ προσήκειν αὑτὰς τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς 
^ - - - ^ e »} , ^ ^ ^ 

λειτουργοῦσιν τῷ ἱερῷ. xci ὅσοι δ᾽ ἂν φύγωσιν εἰς τὸ ἱερὸν τὸ 
͵ ἣ kis - Ux » : 

iv Ἱεροσολύμοις xol εἰς τὰ az αὐτοῦ χρηματίζοντα ἢ βασιλικὰ 
^ , » 3 «45 , ntur T ^ 

ὀφείλοντες χρηματαὰ ἢ δὲ αλλὴν αἰτίαν, ἀτιολελύσθωσαν οὗτοι XGl 

τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς σῶα ἔστω. ἐπιτρέτεω δὲ xoci ἀναχαινίζειν τὸ 
ἱερὸν xal οἰχοδομεῖν τῆς εἰς ταῦτα δατειάνης ἔχ τῶν ἐμῶν γινομέ- 
γης, xai τὰ τείχη δὲ συγχωρῶ τὰ τῆς πόλεως οἰχοδομεῖσϑαι χαὶ 

΄ ς ^ 3 , ^ - - - - , 

χεύργους ὑψηλοὺς ἐγείρειν xal ταῦτα £x τῶν ἐμῶν ἀνιστᾶν τιάντα. 
^ , , 3 € - , -2 , b ^ 

εἰ δέ τι καὶ φρούριόν ἔστιν, ὃ συμφέρει τῇ χώρᾳ τῇ Ιουδαίων oyvgov 
^ - 29 - - , Ζ 

εἶναι, καὶ τοῦτ᾽ x τῶν ἐμῶν χατασχευασϑήτω." 
4. Ταῦτα μὲν ὑτιισχνούμενος xoi χαριζόμενος ἔγραψεν τοῖς 

Ἰουδαίοις “ημήτριος. ᾿4λέξανδρος δὲ ὃ βασιλεὺς δύναμιν μεγάλην 
^ r , ^ - , - , P - 

συναγαγὼν μισϑοφόρων xal τῶν τιροσϑεμένων &x τῆς Συρίας αὐτῷ 
^ 3 ^ * , 3 , * , A , 

στρατιωτῶν ἐπὶ τὸν “]1ημήτριον ἐστράτευσεν. xal μάχης γενομένης 
^ M , , - , MJ 3 , 2 

τὸ μὲν εὐώνυμον χέρας τοῦ Ζημητρίου τρέτεξται τοὺς ἑναντίους εἰς 
' Ν " » y s , ^ 2 - ' Y 

φυγὴν xai ἐδίωξεν ἄχρι τεολλοῦ χτείνει τὲ συχνοὺς αὑτῶν xai διαρ- 
υάζει τὸ στρατόπεδον, τὸ δὲ δεξιόν, οὗ συνέβαινεν εἶναι τὸν Zfu- 

, - f^^ , r, , V 

μήτριον, ἡττᾶται. καὶ oi μὲν ἄλλοι πάντες ἔφυγον, 4ημήτριος δὲ 
, , 2 3^5 M 2 - - ^ , M) 

γενναίως μαχόμενος ovx OALyovc μὲν ἀναιρεῖ τῶν ττολεμίων, διώκων 
Y ^ ὴ 5 ^ , ^ i] , 

δὲ τοὺς ἄλλους ἐλαύνει τὸν ἵσεττον elg τέλμα βαϑὺ xal δυσεχπόρευ- 
, , , b] - - ' ΄ τῷ 

τον, ἔνϑα συνέβη πεσόντος αὐτῷ τοῦ ἵπστου μὴ δυνάμενον διαφυγεῖν 

ὃ δῦ — 1. Maccab. X 40. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 318. 
1 καὶ om. E * μυριάδας πεντεκαίδεκα] quindecim. milia siclorum apud 

Macc. 2 Ἐπεριττεύοντα F *xonaccoy] ἀναϑημάτων F 3 *uvolec] 
quinque milia siclorum Macc. "ἐλάμβανον, ἐ superscr. W! 4 αὐτᾶσ, ἃ ex οὔ 

corr. L αὐτὰ ΒΘ τοῖς λειτουργοῦσιν] καὶ voi λειτουργοῖσ LAMWE ὃ τῶν 
ἱερῶν LAMWE εἰσ τὸ ἐν ἱεροσολύμοιο ἱερὸν 1, 6 καὶ εἰς — χρηματί- 
ζονταὶ) uel intra fines eius Lat ἀπ] ὑπ᾿ FLV | aveo V. à οφείλοντασ F 
ἀπολυέσϑωσαν P οὗτοι] αὐτοὶ LAMW 9 ταῦτα] αὐτὰ LAMW 10 oixoóo- 
μεῖν AMW 11 ὑψιλοὺσ P ἀνιστᾶν παᾶντα].ἀνιστάντασ ΕἾ 12 συμφέρει τῇ 

ἐουδαίων χώρα V τῇ (ante Ἰουδαίων) τῶν LAMW 18 τοῦτο PFLMV cot 
À tantum est ut quas coepistis amicitias nobiscum ei foedus sine simulatione 
seruetis post u. 13 add. Lat 14 μὲν] μὲν ov AMW ἐπισχνούμενοσ W 

τοῖσ ἰουδαίοισ ἔγραψε tr. LAMW τοῖς Ἰουδαίοις om. ὁ 15 ἔδημήτριος u. 14 
post ἔγραψεν tr. V [10 προϑεμένων F αὐτῶν F 19 συχνοὺς αὐτῶν] «v- 
τῶν συχνοὺσ FL πολλοὺσ V 30 δεξιὸν δὲ tr. AM 21 ἥττητο E — 23 εἰσε- 
λαύνει FLAMVWE — Ἐδυσεχπόρευτον, litt. εχπόρευτον 1. ras. m. 2 ἃ δυσπόρευ- 
vov W 24 *óvváutvov διαφυγεῖν in spatio uacuo relicto suppl. m. 1 M 

losephus III. 1 
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ἀγαιρεϑῆγαι. τὸ γὰρ συμβεβηκὸς χερὶ αὐτὸν ἰδόντες οἱ πολέμιοι 
ἀνέστρεψαν xai χυχλωσάμενοι τὸν Ζημήτριον τιάντες ἐπ αὐτὸν 
ἠκόντιζον. ὃ δὲ πεζὸς ὧν γενναίως ἀπεμάχετο, xol τελευταῖον 
τραύματα λαβὼν πολλὰ καὶ μηκέτ᾽ ἀντέχειν δυνάμενος χατέπεσεν. 
xal τέλος μὲν τοιοῦτον τὸν “]ημήτριον κατέλαβεν ἔτη βασιλεύσαντα 
ἕγδεχα, ὡς xci ἐν ἄλλοις δεδηλώχαμεν. 

III 1. Ὁ δὲ O»íov τοῦ ἀρχιερέως υἱὸς ὁμώνυμος δὲ ὧν τῷ 
πατρί, ὃς ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ φυγὼν πρὸς τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον 
τὸν ἐπιχαλούμεγον Φιλομήτορα διῆγεν, ὡς καὶ σιρότερον εἰρήχαμεν. 
ἰδὼν τὴν Ιουδαίαν χαχουμένην ὑτεὸ τῶν MaxsÓóvov xci τῶν βασι- 
λέων αὐτῶν, βουλόμενος αὑτῷ δόξαν xci μνήμην αἰώνιον κατα- 
σχευάσαι, διέγνω πέμψας πρὸς Πτολεμαῖον τὸν βασιλέα xal τὴν 
βασίλισσαν Κλεοττάτραν αἰτήσασϑαι τταρ᾽ αὐτῶν ἐξουσίαν, ὅττως 
οἰχοδομήσειεν ναὸν ἐν Αἰγύπτῳ “ταρατελήσιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις 
χαὶ “ευέτας xal ἱερεῖς &x τοῦ ἰδίου γένους χαταστήσῃ. τοῦτο δ᾽ 

ἐβούλετο ϑαρρῶν μάλιστα τῷ τιροφήτῃ Ἡσαΐᾳ, ὃς ἔμπεροσϑεν ἔτεσιν 
ἑξαχοσίοις stÀéov γεγονὼς προεῖττεν, ὡς δεῖ “τάντως ἐν Αἰγύπτῳ 
οἰχοδομηϑῆναι ναὸν τῷ μεγίστῳ ϑεῷ im ἀνδρὸς Ἰουδαίου. διὰ 
ταῦτα οὖν ἐπηρμένος 'Ovíag γράφει Πτολεμαίῳ καὶ Κλεοπάτρᾳ 
τοιαύτην ἐπιστολήν" ,.ττολλὰς καὶ μεγάλας ὑμῖν χρείας τετελεχὼς 
ἐν τοῖς χατὰ πόλεμον ἔργοις μετὰ τῆς τοῦ ϑεοῦ βοηϑείας, καὶ 
γενόμενος ἔν τὲ τῇ χοίλῃ Συρίᾳ xol Φοινίχῃ, καὶ εἰς “Ιεόντων ὁὲ 
σιόλιν τοῦ Ἡλιοπολίτου σὺν τοῖς Ἰουδαίοις xai εἰς ἄλλους τόπους 

ἀφιχόμενος τοῦ ἔϑνους, xal τιλείστους εὑρὼν παρὰ τὸ χκαϑῆχον 
ἔχοντας ἱερὰ xal διὰ τοῦτο δύσνους ἀλλήλοις, ὃ xal «Τἰγυτιτίοις 
συμβέβηχεν διὰ τὸ τιλῆϑος τῶν ἱερῶν xal τὸ ττερὶ τὰς ϑρησχείας 
οὐχ ὁμόδοξον, ἐπιτηδειότατον εὑρὼν τόττον ἐν τῷ τεροσαγορευομένῳ 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 378. 

ὃ Ἐτελευτῶν P 4 *vgavuate, τραύ i.ras. F — μηχέτι ΒΞ 9 *vowobto 
LAMVW tóv om. AMWE 6 ἄλλοις] ἄλλοισ συντάγμασιν ἡμῶν P, cf. 
$ 253  T"imarg.s'L VILat 8 τὸν βασιλέα om. LVE βασιλέα om. 
FV — 10 χαχουμένην, x (ante ov) i. ras. Δ 11 αὐτῶ PFLMVWE μνήμην 
καὶ δόξαν tr. FLAMVWELat 14 Ἐοϊχοδομίσειε W Ἐτ0] τὸ F 15 δὲ 
FLAMVWE 10 Ἐἐβουλεύετο PFL Ἐἔτεσιν ἔμπροσϑεν tr. V 11 *é&a- 
κοσίοισ ἔτεσιν Vr. 11. ἑξακοσίων πλείοσι (-σιν ΑἸ) AMWE δεῖ] δὴ E 
*éy Αἰγύπτῳ om. M 19 ὃ ὀνίασ FLVE Ἐχλεοπάτραν Ἐ 22 τὲ om. 
ΑΜ εἰς om. AMW 23 πόλει AMW τοῦ] τὴν V ἡλιουπολίτου 
PFLV Aeliopolim Lat cvv toic Ἰουδαίοις om. Lat tic om. LAMW 

ἄλλους] κάλλουσ F χαλοὺσ V τόποσ F 25 ἱερέα P 2606 τὸ (ante περὶ) 
om.P τὰς] to FAMW 21 oix P ὁμοδοξεῖν PLAMW ἐπιτηδιότατον 
P εὑρὼν τὸν τόπον FV τόπον εὑρὼν AMW 
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τῆς ἀγρίας Βουβάστεως ὀχυρώματι Bovovra “τοικίλης ὕλης καὶ τῶν 
ἱερῶν ζῴων μεστόν, δέομαι συγχωρῆσαί μοι τὸ ἀδέσττοτον ἀναχα- 
ϑάραντε ἱερὸν xal συμτεεττωχὸς οἰχοδομῆσαι ναὺν τῷ μεγίστῳ ϑεῷ 
χαϑ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις αὐτοῖς μέτροις ὑπὲρ σοῦ καὶ 
τῆς σῆς γυναιχὸς xal τῶν τέχνων, ἵν᾿ ἔχωσιν oi τὴν “Ἵἴγυτιτον 
χατοιχοῦντες Ιουδαῖοι εἰς αὐτὸ συνιόντες χατὰ τὴν τιρὸς ἀλλήλους 

ὁμόνοιαν ταῖς σαῖς ἐξυτηρετεῖν χρείαις" χαὶ γὰρ Ἡσαΐας ὃ τερο- 
φήτης τοῦτο τεροεῖτεεν᾽ ἔσται ϑυσιαστήριον ἐν ΑἹἰγύτστῳ χυρίῳ τῷ 
ϑειῦ" xal τιολλὰ δὲ προεφήτευσεν ἄλλα τοιαῦτα διὰ τὸν τόττον."" 

2. Καὶ ταῦτα μὲν ὃ Oríag τῷ βασιλεῖ Πτολεμαίῳ γράφει. 
χατανοήσειε δ᾽ ἄν τις αὐτοῦ τὴν εὐσέβειαν xal Κλεοτεάτρας τῆς 
ἀδελφῆς αὐτοῦ x«l γυναιχὺς ἐξ ἧς ἀντέγραψαν ἐπιιστολῆς" τὴν γὰρ 
ἁμαρτίαν καὶ τὴν τοῦ νόμου παράβασιν εἰς τὴν ᾿Ονίου χεφαλὴν 
ἀνέϑεσαν" ἀντέγραψαν γὰρ οὕτως" ,,(βασιλεὺς Πτολεμαῖος καὶ βασί- 
λισσα Κλεόπατρα ᾿Ονίᾳ χαίρειν. ἀνέγνωμέν σου τὴν ἐπειιστολὴν 
ἀξιοῦντος ἐπτιτραϊῆναί σοι τὸ ἐν “εόντων ztóAeu τοῦ Ἡλιοτιολέίτου 
ἱερὸν συμτιετετωχὸς ἀναχαϑᾶραι, τιροσαγορευόμεγον δὲ τῆς ἀγρίας 
Βουβάστεως. διὸ xai ϑαυμάζομεν, εἰ ἔσται τῷ ϑεῷ χεχαρισμένον 
τὸ χαϑιδρυσόμενον ἱερὸν ἐν ἀσελγεῖ τότεῳ καὶ τελήρει ζῴων ἱερῶν. 
ἐπεὶ δὲ σὺ φὴς Ἡσαΐαν τὸν τεροφήτην ἐκ πολλοῦ χρόνου τοῦτο 
“τροειρηχέναι, συγχωροῦμέν σοι, εἰ μέλλει τοῦτ᾽ ἔσεσϑαι χατὰ τὸν 

vóuov' ὥστε μηδὲν ἡμᾶς δοχεῖν εἰς τὸν ϑεὸν ἐξημαρτηκέναι."“ 
9. “αβὼν οὖν τὸν vóztov ὃ Ovíag κατεσχεύασεν ἱερὸν «al βωμὸν 

τῷ ϑεῷ ὅμοιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, μικρότερον δὲ καὶ ττενιχρότερον. 

PFLAMVWE Lat : 

1 βουβάσεωσ L Bovovte, βρυον i. ras. maiore F βαρὺ ὄντα P et i. 
marg. F 2 ζῳων] ὑλῶν P et i. marg.  μεστῶν, o ex o cor. 7 &vae- 
χαϑάραντ M 4 αὐτοῖς] vota αὐτοῖσ FAMVW ναοῦ toic «vroio L ὑπὲρ] 
ὑπέρ τε AMW 5 σῆς om. AMVW γυναιχὸς] βασιλίσσησ V τῶν om. 
AMW 6 χατοιχοῦντες] κακοῦντεσ P 7 ἐξυπειρετεῖν ἃ ησαΐασ P 
8 uid. Iesai. XIX 19 τῶ zvglo tr. F 9 ἐπροφήτευσεν FL 10 ὃ om. 
AMW 12 ἀδελφῆς om. AM — zai om. AMW — ἀντέγραψαν] ex Lat Hudson 
ἀντέγραψεν codd. 13 τὴν τοῦ oviov Μ * 14 ἀντέγραψαν] E. ἀντέγραψεν 
(we FLMV) codd. οὕτω E [ὅ ἐπιστολὴν] παράκλησιν AMWE petitionem 
Lat 16 *&&ovvroc, oc ex eo corr. P — *éy ex ἔ corr. 7 “εόντων πόλεῆ 
E et teste Herchero P /eonum ciuitate Lat λεοντῶ πόλει teste me P λεοντοπόλει 
(Asi.ras. M, ro ex τω corr. A) FLAMVW Ἐηλιουπολίτου FLV 11 *ovuzez- 
τωκχὸσ, πεπτωχὸσ 1. τὰ8. Ε΄ 18 ἔϑεῷῳ] χῷ (h.e.xvoíg) P — 19 χαϑιδρυϑησόμενον 
(-ϑισό- 1) FLAME Ἐάκσελγῆ P ἱερῶν] ἀνιέρων AMWE — 20 ἐπεὶ] ἐπειδὴ 
AMWE 21 Ἐμέλλοι PLAMW τοῦτο FLAMVWE 23 *ó om. AMW 

χατεσκεύαζεν Ὁ 24 Ἐδὲ om. L Ἐπενηχρότερον P pauperrimum Lat 
11* 
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^ * , , - i ^ , - 3 2 zz ^ m RN ^ 

τὰ δὲ μέτρα αὐτοῦ xol τὰ σχεύη νῦν ovx ἔδοξέ μοι δηλοῦν" ἕν γὰρ 
ei uc ΄ $3 ^- 9 E ns ΕῚ , c (12 , 

τῇ ἑβδόμῃ μου βίβλῳ τῶν Ἰουδαϊχῶν ἀναγέγραπται. εὗρεν δὲ Ovíac 
3 deu" 3 - - , - 

x«i Ιουδαίους τινὰς óuoíovc αὐτῷ ἱερεῖς xal “ευίτας τοὺς ἐκεῖ 
΄ 2 Ἐς Ἐξ , γ , Kd 

ϑρησχεύσοντας. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ τούτου ἀρχούντως ἡμῖν 
δεδήλωται. 

3 3 , 3 , - 4. Τοὺς ὃ ἕν “4λεξανδρείᾳ Ἰουδαίους xoi Σαμαρεῖς, oi τὸ ἐν 
Γαριζεὶν πιροσεχύνουν ἱερό Y τοὺς “1λεξάνὸ οόνους συνέβ οιξ οοσεχύνουν ἱερόν, χατὰ τοὺς «λεξάνδρου χρόνους ἢ 

, M 3^4 ΄ - - 3 2 - 

στασιάσαι πτρὸς ἀλλήλους, χαὶ περὶ τῶν ἱερῶν im αὐτοῦ Πτολε- 
, - 3 , , ^ 

uaíov διεχρίνοντο, τῶν μὲν Ιουδαίων λεγόντων xarà τοὺς IMovoéog 
, 3 - ' 2 ς , - * τ , ^ 3 

γόμους φὠχοδομῆσϑαι τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις, τῶν δὲ Σαμαρέων τὸ ἕν 10 
Γαριζείν. παρεχάλεσάν τε σὺν τοῖς φίλοις καϑίσαντα τὸν βασιλέα 
τοὺς περὶ τούτων ἀχοῦσαι λόγους καὶ τοὺς ἡττηϑέντας ϑανάτῳ 

ζημιῶσαι. τὸν μὲν οὖν ὑπὲρ τῶν Σαμαρέων λόγον Σαββαῖος ἐποιή- 
, 2C ^ - ^ - 3 

σατο x«i Θεοδόσιος, τοὺς δ᾽ ὑπὲρ τῶν Ἰεροσολυμιτῶν καὶ Ιουδαίων 
“ἀνδρόνικος ὃ ΠΠεσαλάμου. ὥμοσαν δὲ τὸν ϑεὸν xol τὸν βασιλέα 15 
0 μὴν ποιήσεσϑαι τὰς ἀποδείξεις χατὰ τὸν νόμον, παρεχάλεσάν τε 

τὸν ΠΣ ΒΟ ὅπως ὃν ἂν λάβῃ παραβαίνοντα τοὺς ὅρχους ἀπο- 
χτείνῃ. ὃ μὲν οὖν βασιλεὺς στολλοὺς τῶν φίλων εἰς συμβουλέαν 

, 24 ᾽ὔ - , 2 - 

παραλαβὼν ἐχάϑισεν ἀχουσόμενος τῶν λεγόντων. οἱ δ᾽ ἔν τῇ 
247 ,ὔ , - 2 , - 3 «λεξανδρείᾳ τυγχάνοντες Ἰουδαῖοι σφόδρα ἠγωνίων 7τερὲ τῶν ay- 20 

j - * 3 Ἔν - - c ^£ , 

δρῶν, οἷς ἀγαναχτεῖν σπτερὶ τοῦ iv τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις συνέβαινεν 
- ^ , - , e 

ἱεροῦ" χαλεπῶς γὰρ ἔφερον, εἰ τοῦτό τινὲς χαταλύσουσιν οὕτως 
2 - , - M , - 

ἀρχαῖον xci διασημότατον τῶν χατὰ τὴν οἰχουμένην vztaQyOY. τοῦ 

ὅ 

PFLAMVWE Lat 

2 Tovócixov] ἰουδαϊχῶν πολέμων LAMW iudaicae antiquitatis Lat δὲ 

ὃ ὀνίασ 1, δὲ καὶ ὀνίασ ἰουδαίων τινὰσ AMW 8 ἱερεῖς] x«l ἱερεῖσ 
FLAMVW 4 ϑρησχεύσοντας! coni ϑρησχεύοντασ codd. Lat ἀρχούντοσ 
L 6 δὲ AMWE * Tovónlovc] ἱερεῖσ FLV *gi — ' χρόνους] qui 
templum temporibus alecandri macedonis super garizin montem construcerunt 
Lat τὸ] vo M 7 Γαριζεὶν)] γαρίζειν F γαριζὲν V γαριζεὲν (γαριζὲν E) 

ὄρει LAMWE χατὰ] οἰχοδομηϑὲν χατὰ LAMWE 9 Movo£oc] E μωυ- 
σέωσ PAMW μωσέωσ FLV 10 *vouovc] δόμου V Ἐοϊχοδομεῖσϑαι FLV 
οἰκοδομηθῆναι AMW 11 yagitew Ἐ γαριζὶν VE *zooctz&Atokv V τε] 

γοῦν AMW οὖν E 13 ὑπὲρ] περὶ AMW λόγον, v ex u corr. P λόγων 
F 14 τοὺς] τὸν AMW [ὃ “εσαλάμου! μεεσαλάμου P μεσσαλάμου FLVW 

σ 
μεσαλ óuov À μεσσαλόμου M messalamus Lat Ποσόλλαμος extat c. Ap. 1 καὶ 201 

16 ἡ μὴν] ἡμῖν FW — zxoujoto9«:) Dindorf ποιήσασϑαι codd. παρεκάλεσών 
τε, παρεχάλεσαν eX παραχαλέσαν COIT., € eX COIT. À παραχαλέσαντεσ W 

- 0 [4 » * » : . 

11 ov om. ΑΝ s. L ὅπωσ ἄν, litt. πωσ «v i. ras. paullo pressius A 

ὅπως om.  ἀποχτείνει PL. ἀποκτεῖναι AMW 19 δὲ E 21 περὶ] ὑπὲρ 
AMWE τοῖς om. AMVWE συνέβενε ΕΞ 22 ἱεροῦ συνέβαινε tr. V 
Ἐχαταλύσωσιν Ῥ 
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δὲ Σαββαίου xai Θεοδοσίου συγχωρησάντων τῷ Mvógovíxq τερώτῳ 
“οιήσασϑαι τοὺς λόγους, ἤρξατο τῶν ἀτοδείξεων Ex τοῦ νόμου καὶ 
τιν διαδοχῶν τῶν ἀρχιερέων, ὡς ἕχαστος τταρὰ πατρὸς τὴν τιμὴν 
ἐχδεξάμενος ἦρξε τοῦ ναοῦ, καὶ ὅτε τιάντες οἱ τῆς σίας βασιλεῖς 

τὸ ἱερὸν ἐτίμησαν ἀναϑήμασιν καὶ λαμτιροτάταις δωρεαῖς, τοῦ δ᾽ 
iv Γαριζεὶν ὡς οὐδὲ ὄντος οὐδεὶς λόγον οὐδ᾽ ἐτεισεροφὴν ἐτοιήσατο. 
ταῦτα λέγων ᾿ανδρόνικος xal τιολλὰ τούτοις ὅμοια τιείϑει τὸν βασι- 
λέα κρῖναι μὲν χατὰ τοὺς Πωυσέος νόμους οἰχοδομηϑῆναι τὸ ἐν 
Ἱεροσολύμοις ἱερόν, ἀποχτεῖναι δὲ τοὺς τιερὶ τὸν Σαββαῖον χαὶ 
Θεοδόσιον. χαὶ τὰ μὲν γενόμενα τοῖς ἐν ““λεξανδρείᾳ Ιουδαίοις 
χατὰ Πτολεμαῖον τὸν Φιλομήτορα ταῦτα ἢν. 

IV. 1. “ημητρίου δ᾽ ἀποθανόντος ἐν τῇ μάχῃ, καϑὼς ἐπάνω 
δεδηλώκαμεν, “λέξανδρος τὴν τῆς Συρίας παραλαβὼν βασιλείαν 
γράφει τῷ Φιλομήτορι Πτολεμαίῳ μνηστευόμενος αὐτοῦ σπιρὸς γά- 
μὸν τὴν ϑυγατέρα, δίκαιον εἶναι λέγων τῷ τὴν “τατρῴαν ἀρχὴν 
χομισαμένῳ xoi διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ πιρόνοιαν εἰς αὐτὴν τιροαχϑέντιε 
xai χρατήσαντι “]ημητρίου καὶ μηδὲ τάλλα ἐσομένῳ τῆς πρὸς αὖ- 
τὸν οἰχειότητος ἀναξίῳ συνάψαι συγγένειαν. Πτολεμαῖος δὲ τεροσ- 
δεξάμενος ἡδέως τὴν μνηστείαν ἀντιγράφει χαίρειν τὲ λέγων ἐπὶ 
τῷ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ πατρῴαν οὖσαν ἀτιειληφέναι, καὶ τὴν ϑυγα- 
τέρα δώσειν ὑτιισχνεῖται, ἀτεαντᾶν δ᾽ αὐτὸν εἰς Πτολεμαΐδα τὴν 

ϑυγατέρα μέλλοντι ἄγειν ἐχέλευσεν᾽ αὐτὸς γὰρ αὐτὴν μέχρι ταύτης 
“ταραπέμψειν am ΑἸἰγύτιτου χἀχεῖ συγοιχίσειν αὐτῷ τὴν τταῖδα. 
xci Πτολεμαῖος μὲν ταῦτα γράψας τεαραγίνεται μετὰ σπουδῆς εἰς 
Πτολεμαΐδα xoi Κλεοπάτραν ἄγων τὴν ϑυγατέρα. εὑρὼν δ᾽ ἐχεῖ 
τὸν 4λέξανδρον χαϑὼς ἐπέστειλεν τεροαττηντηχότα δίδωσιν αὐτῷ 

$ 80 — 1. Maccab. X 51. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 318. 

1 συγχωρησάντων) οὐ συγχωρησάντων Ρ 2 ἤρξαντο AMW ἐχ] ἀπό τε 
AM, om. W litt. ἀπότε τοῦ vó| i.ras.angustiore m. 2 A — 3 τῶν ἀρχιερέων 
τῶν διαδοχῶν tr. V διαδόχων FL et ex corr. A praedecessoribus Lat παρὰϊ 
παρὰ τοῦ, — 4 ἤρξεν αὶ ᾿Ασίας] ἀσ- - εἰασ P ὅ δ᾽ ἐν] δὲ PAMW — 6 yagiziv 
V garizi Lat οὐδὲν 1 ὄντος om. W- οὐδεὶσ, litt. ósig ex corr. V 
οὐδὲ AMW . S Ἐμωυσέωσ PLAMW μωσέωσ V 9 τὸν om. VW [0 ἐν om. 
F ἰουδαίοισ ἐν ἀλεξανδρεία tr. 1 11 ταῦ ἘΥ 132 δὲ E — 13 *zzc om. 
ΕἸ 11 χρατήσαντα P καὶ om. AMW — ugó'L τάλλα] τὰ ἄλλα AMW 
ἄλλα L 18 ἀναξίωσ FW συγγενεῖα P 20 Ἑαὐτῷ om. F — ἀποληφϑῆναι 
W ἐπιληφϑῆναι E 21 Ἐδόσειν P συναντᾶν LAMWE δὲ AMWE 
αὐτῶ E 22 Ἐμέλλονεα PFL Ἐἐχέλευσε F αὐτὸς] αὐτὸν F — 23 Ἐσυνοι- 
χήσειν PFAMW 25 zai om. FLAMVWE, cf. $ 203 Ἐϑυγατέραν P 
δὲ AMWE 26 ἀπέστειλε F ἐπέστελε 1, 
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τὴν πταῖδα xcl φερνὴν ἄργυρόν τε xol χρυσὸν ὅσον εἰχὸς ἦν δοῦναι 
βασιλέα. 

2. Τῶν δὲ γάμων ἐτειτελουμένων 24AéEavógoc Ἰωνάϑῃ τῷ ἀρχιε- 
ρεῖ γράψας ἐκέλευσεν αὐτὸν ἥχειν εἰς Πτολεμαΐδα. “ταραγενόμενος 
δὲ πρὸς τοὺς βασιλέας καὶ δωρησάμενος αὐτοὺς λαμπρᾶς τῆς τταρ᾽ 
ἀμφοτέρων ἀπέλαυσε τιμῆς. 1λέξανδρος δ᾽ αὐτὸν ἠνάγχασεν xci 
ἀποδυσάμενον τὴν οἰχείαν ἐσθῆτα λαβεῖν ττορφύραν, καὶ συγχαϑε- 
σϑῆναι ποιήσας αὐτὸν ἐπὶ τοῦ βήματος προσέταξεν τοὺς ἡγεμόνας 
εἰς μέσην uev! αὐτοῦ προελϑόντας τὴν πόλιν χηρῦξαι, μηδενὶ κατ᾽ 
αὐτοῦ λέγειν ἐφεῖσϑαι μηδὲ παρέχειν αὐτῷ πράγματα. τοῦτο δὲ 
ποιησάντων τῶν ἡγεμόνων δρῶντες τὴν παρὰ τοῦ βασιλέως χεχη- 
ρυγμένην Ιωνάϑῃ τιμὴν οἱ κατηγορεῖν :ταρεσχευασμένοι καὶ πρὸς 
αὐτὸν ἀτιεχϑῶς ἔχοντες ἀττέδρασαν, μὴ xoi τεροσλάβωσίν τι χαχὸν 
δεδιότες. τοσαύτῃ δὲ σττουδῇ περὶ τὸν Ἰωνάϑην ὃ βασιλεὺς MAÉ- 
ξαγδρος ἐχρῆτο, ὥστ᾽ αὐτὸν xol τερῶτον ἀναγράψαι τῶν φίλων. 

3. Ἔτει δὲ zéuztQ καὶ ἑξξηκοστῷ πιρὸς τοῖς ἑχατὸν Ζημήτριος 
ὃ Ζημητρίου μετὰ ττολλῶν μισϑοφόρων, otc παρέσχεν αὐτῷ “1α- 
σϑένης ὁ Κρής, ἄρας ἀττὸ τῆς Κοήτης χατέπλευσεν εἰς Κιλικίαν. 

τοῦτο δὲ “41λέξανδρον ἀχούσαντα εἰς ἀγωνίαν χαὶ ταραχὴν ἐνέβαλεν 
xal παραχρῆμα £x τῆς Φοινίχης εἰς ᾿ΑἸντιόχειαν ἔσπευσεν, ἵνα τὰ 
ἐχεῖ solv ἢ Δημήτριον ἐλϑεῖν ἀσφαλῶς ϑῆται. χατέλισεεν δὲ τῆς 
χοίλης Συρίας «Απολλώνιον τὸν Táov ἡγεμόνα, ὃς μετὰ τεολλῆς 
δυνάμεως εἰς Ἰάμνειαν ἐλϑὼν ἔπεμψε τιρὸς Ἰωνάϑην τὸν ἀρχιερέα, 
λέγων ἄδικον εἶναι μόνον αὐτὸν ἐπ᾽ ἀδείας ζῆν καὶ μετὰ ἐξουσίας 

οὐχ ὑποτασσόμενον τῷ βασιλεῖ" τοῦτο δ᾽ αὐτῷ παρὰ πάντων ὄνει- 
δος φέρειν, ὅτε μὴ ὑποτάξειεν αὐτὸν τῷ βασιλεῖ. μὴ τοίνυν σαυ- 

$ 82 — 1. Maccab. X 58. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 378. 

1 Ἐφέρνην PF — *0cov sixóc] óc sixóo W — 3i marg.G;'L VIILat 
5 Ἐβασιλεσ V αὐτοῖσ FM!'W λαμπρῶσ FLAMVWELat — 6 ἀπήλαυσε 
LAMVWE δὲ AMVWE xai om. LAMWE T οἰχείαν] ἰδίαν FAMWE, 

i. marg. yo οἰχείαν F ὀ λαβεῖν] βαλεῖν LAMWE — *zoogvo&tv F 9 μέσην, 
ῃ i.ras. Α προσελϑόντασ W 10 λέγειν κατ᾽ αὐτοῦ tr. V Ἐῤφίεσϑαι 
PFV 12 ἐονάϑη Ε τῶ ἰωνάϑη LAMW παρασχευασάμενοι E —— lonathae 
nomen ab inimicis ad regem delatum esse antea narrat Macc. 13 x«i om. P 

14 περὶ τὸν] ngóc V — 15 *é£yoyoero V — ott FLAMVWE πρῶτον] cf. 
8 146 16 i. marg. V III Lat 17 *A«ocOérgo P 18 τῆς om, LAMWE 

19 δὲ om. AMW et immutato sententiae ordine E fort. recte *ayoviav L 

20 Ἐἔσπευσε F  *vaxs; M 21 Ἐχατέλειπε (-πεν P) PFL 22 * Téov] δάον 

LAMWE ὄντα F cum Maccab. (aum Lat. — 23 Ἐἰάμνειαν, εἰ ex : corr. PÀ ἐάμνιαν 

FW 244urz'FLV 25 δὲ AMWE 26 ἐφέρει PFLVW σαυτὸν om. AMWE 
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τὸν ἐν τοῖς ὄρεσιν καϑήμενος ἐξατάτα νομίζων ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλ᾽ 
εἰ ϑαρρεῖς τῇ σαυτοῦ δυνάμει χαταβὰς εἰς τὸ πεδίον τῇ ἡμετέρᾳ 

- , D ^ ^^ - , SET * ) . , 

στρατιᾷ συγχρίϑητι, xai τὸ τέλος τῆς νίχης ἐπιδείξει τὸν ἀνδρειό- 

τατον. ἴσϑε μέντοι γε τοὺς ἀρίστους ἐξ ἑχάστης πόλεως ἐμοὶ 

συστρατεύεσθαι" xci γὰρ δὴ τοὺς σοὺς τερογόνους οἱ ἀεὶ νικῶντές 
εἶσιν οὗτοι. ποιήσῃ δὲ τὸν τιρὸς ἡμᾶς ἀγῶνα ἐν τοιαύτῃ γῇ, ἐν 
Σ ἡ 26 ) » )4242 er b! , , € ) ον , ) [4] 

ἡ λίϑοις ovx ἔστιν αλλ OmAoig ἀμύνασθαι, οὐδὲ ró;og εἰς ὃν 
ἡττώμενος φεύξῃ." 

) ' , c3 , , ^ , 

4. Παροξυνϑεὶς δ΄ ἐπὶ τούτοις ὃ ᾿Ιωνάϑης μυρίους ἐτειλεξάμενος 
e 3 € 47 ^ , 3€$96 ^4 - 

στρατιώτας ὥρμησεν ἐξ Ἱεροσολύμων μετὰ xai Σίμωνος ταδελφοῦ, 
, Mp - , e - 

xal γενόμενος ἕν [ὀτύτῃ στρατοτιεδεύεται τῆς πόλεως ἔξω τῶν 
» - ) , ^ - F^ , 

Ἰοτυττηνιῶν ατιοχλεισάντων αὐτῷ τὰς ττύλας᾽ φρουρὰν γὰρ ἔνδον 
* € ' 2 , a! - ΝᾺ P] , ^ 

εἶχον ὑπὸ ΑἸ πολλωνίου χατασταϑεῖσαν. τοῦ δὲ Ιωνάϑου προς 
4 , ) - t , , , 

πολιορκίαν αὐτῶν τταρασχευαζομένου, φοβηϑέντες μὴ τὴν τεόλιν 
» - ter^ ^ , ) , ) - ^ , € 3 η 

αὐτῶν ἐξέλῃ κατὰ κράτος ἀνοίγουσιν αὑτῷ τὰς πτύλας. ὃ δὲ Α“πολ- 
7 2 , ^ a. , - 

λώνιος ἀχούσας τὴν Ιόχίτην κατειλημμένην oso τοῦ Ιωνάϑου τρισ- 
ns - ^ $e 4 P ? jt. 

χιλίους ἱχυτεεῖς τταραλαβὼν xal τεεζοὺς ὀχταχισχιλίους εἰς ζωτον 
35 » 2 , 2) , D ^v d 4 , ^ 

ἦλϑεν χαχεῖϑεν ἄρας ἠρέμα καὶ βάδην ἐπτοιεῖτο τὴν πορείαν, ἐλϑὼν 
3 yp! - ^ 2 , " , - 

δ᾽ εἰς τὴν Ἰότεττην ἀναχωρῶν ἕλκει τὸν Ἰωνάϑην εἰς τὸ τεεδίον τῇ 
, ^- - , , 3 - 

lum χαταφρονῶν xai τὰς τῆς νίχης ἐλπείδας ἔχων ἕν αὑτῇ. ττροελ- 
5 , " 7. 22 γ VC ) 

Suv δ᾽ Ἰωναϑὴς ἐδίωχεν εἰς ζωτον τὸν ΑΤπολλώνιον. ὃ δ᾽, ὡς 
ἊΨ , ' / | DNA ς / , 

ἐν τῷ πεδίῳ συνέβη γενέσϑαι τὸν ztoAéutov, ὑποστρέιννας eig μάχην 
δ, Hy ad Que / , c - , 

αὐτῷ συνέβαλεν. τοῦ ὃ .dmoAAovíov χιλίους ἱτειτεεῖς χαϑίσαντος 

$ 89 — 1. Maccab. X 70. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 378. 

1 ἐξαπατῶ (-τῶι A) AMW ἐξαπατᾶ E — 2 ϑαρσεῖσ ΒΞ τῇ τῇ 5| P 
3 Ἐἐπιδείξη, y i.ras. F ἀνδριχώτατον VE 4 ἰσϑὴ W ἐξ ἑχάστης] vio P 
ἐκ τὴσ FL ἑχάστησ V ab una quaque Lat ὃ συνστρατεύεσϑαι V οἵ] εἰσ 
P 6 οὗτοί οὕτω À οὕτω — ἡμᾶς & i.ras.angustiorem. 2A τὸν om. 
AME στὸν πρὸς ἡμᾶς om. W — *év|év τῇ ΑΜ. 7 cuivao9e ἀγωνίσα- 
σϑαι AMWE ἔἕτόποισ F τόποι V — *óv| oto V 8 *gev&j] διαφεύξη L 
10 τοῦ ἀδελφοῦ VE 11 ἐόπη E 12 ἐοππινῶν P ἰοπηνῶν E [ὃ lova- 
ϑουσ L! 14 Ἐπολιορχίαν αὐτῶν] τὸ zoAwQztiv αὐτοὺσ AMW obsidere eos 
Lat 16 jov E τοῦ om. FV 17 *busio, εἶ ex ἤ cor À ὀκχτα- 
χισχιλίους] τετρακισχιλίουσ Β 18 Ἐἐλϑὼν] ἀνελθὼν PFV [9 ἐύπην E 
ἀναχωρῶν] oc ὑπαναχωρῶν LAMWE ἑαηιψιαηι recedens Lat. — *£Axe&] χαὶ P, 
nec sanum uid. quod edidi — 20 χαταφρονῶν] μέγα φρονῶν AM τὰς] i. ras. 
A ἐπὶ  ἘἙπροσελϑὼν LAMW 21 δ δ᾽ ὁ F δὲ ὁ LAMW δὲ VE 
sig] εἰσ τὴν FE εἰ τὴν V δὲ LAMWE Ἑώς — συνέβη] cum — uidisset 

Lat 232 γεγέσϑαι συνέβη tr. V Ἐτὸν πολέμιον] τὸν πόλεμον LAMW τὸ 
χατ᾽ ἀπολλώνιον F τὸν ἀπολλώνιον V Ἑὐποστραφεὶσ AMW 28 *ovvé- 
βαλλεῖ, δὲ AMWE ἔχαϑήσαντοσ F 
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εἰς ἐνέδραν ἔν τινι χειμάρρῳ, ὡς ἂν χατότειν ἐπιφανεῖεν τοῖς σπτολε- 
μίοις, αἰσϑόμενος ὃ Ἰωνάϑης οὐ κατεπλάγη" τάξας δὲ τὴν στρατιὰν 
ἐν σπιλινϑίῳ xav! ἀμφότερα τοὺς ττολεμίους ἀμύνασϑαι παρεσχευά- 
σατο, x«l χατὰ τερόσωττον χαὶ τοῖς ὄπισϑεν ἐττελευσομένοις αὑτὸ; 
ἀντιτάξας. τῆς δὲ μάχης ἕως ἕἑσττέρας προβαινούσης, δοὺς Σίμωνι 
τἀδελφῷ μέρος τῆς δυνάμεως τοῦτον μὲν ἐχέλευσε συμβαλεῖν τῇ 
φάλαγγι τῶν ἐχϑρῶν, αὐτὸς δὲ τοὺς σὺν αὐτῷ τεροσέταξεν φραξα- 
μένους τοῖς ὅπλοις ἀπτοδέχεσϑαι τὰ βέλη τὰ παρὰ τῶν ἱππέων. 
καὶ οἱ μὲν ἐποίησαν τὸ χελευσϑέν, οἱ δὲ τῶν ττολεμέίων ἱτετεεῖς 
ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀφέντες τὰ βέλη μέχρι καὶ ἐξεχενώϑησαν οὐδὲν αὐτοὺς 
ἔβλατιτον" οὐ ydg διιχνεῖτο τῶν σωμάτων τὰ βαλλόμενα, συμττε- 
φραγμένοις δὲ ταῖς ἀστείσιν συνηνωμέναις ὑττὸ τευχνότητος ἐτεαφιέ- 
μενα ῥᾳδίως ἐχρατεῖτο xol ἄπραχτα ἐφέρετο. ὡς δὲ παρείϑησαν 
ἀττὸ τερωὶ μέχρι δείλης ὀψίας ἀχοντίζοντες εἰς αὐτοὺς οἱ τεολέμεοι. 
γοήσας Σίμων χεχμηχότας αὐτοὺς συμβάλλει τῇ φάλαγγι, xai τερο- 
ϑυμίᾳ χρησαμένων σπτολλῇ τῶν στρατιωτῶν αὐτοῦ τρέπει τοὺς ἐχϑροὺς 
εἰς φυγήν. ϑεασάμενοι δὲ τοὺς :τεζοὺς φεύγοντας οἱ ἱτεττεῖς οὐδ᾽ 

αὐτοὶ μένουσιν, ἀλλὰ πάρετοι μὲν ὄντες αὐτοὶ διὰ τὸ μέχρι δείλης 
μάχεσϑαι, τῆς δὲ παρὰ τῶν ττεζῶν ἐλτείδος αὐτοῖς ἀτεολωλυέας, 

ἀχόσμως χαὶ συγχεχυμένως ἔφευγον, ὡς διασχισϑέντας αὐτοὺς διὰ 

σεαντὸς σχορπτισϑῆναι τοῦ πεδίου. διώχων δ᾽ αὐτοὺς Ἰωνάϑης μέχρι 
τῆς ζώτου xal πολλοὺς ἀναιρῶν ἀπογνόντας τῆς σωτηρίας ἡνάγ- 
χασὲν ἐπεὶ τὸν τοῦ 4αγῶνος ναὸν χαταφυγεῖν, ὃς ἦν ἐν iov. 
λαβὼν δ᾽ ἐξ ἐπιδρομῆς Ἰωνάϑης τὴν πόλιν αὐτήν ve ἐνέτερησεν καὶ 

ἢ 94 — 1. Maccab. X 80. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 378. 

2 Ἐχατεπλάγεε ΡΟ *vagátao W — 3 ἀμύνασϑαῆ om. W ἀμύνεσϑαι, e 1. ras. 

E  *mapso«tvacato] παρεχελεύσατο FLAMVW Aortatus est Lat — litt. ovo 
ἀμύνασϑαι παρεκελεύσα 1. ras. angustiore m. 2 ἃ 4 *coto ὄπισϑεν] κατόπισϑεν 
PFLV αὑτὸν) ἀντίον ῬΕῪ αὐτὸν L ἐν αὐτὸν W ξαυτὸν Ε 5 Ἐπροσβαινούσησ 
F θτῶ ἀδελφρῶ E Ἐτοῦτον] τὸν Μ᾿ 8 .ἀποδέξασϑαι AMWE — 11 οὐ γὰρ — 
13 ἐφέρετο] nam sagiltae corpora clipeis septa minime contingebant, cum con- 

stipatione testudinis tela uenientia refugarentur Lat διεικνεῖτο P συμπε- 

φραγμέναισ FLAMVW 12 δὲ — συνηνωμέναις iterauit V συνηνομέναισ 
P καὶ συνηνωμέναισ FLAMVW πικνότητοσ L ἐπ᾽ ἀφιόμενα P 18 ῥα- 

χε 
ótloc  ἐχροτῆτοῖ, ἄπρα V "παρίϑησαν P 14 *sig om. 1 
15 φάλλαγγε ΒΞ 17 φυγόντασ E οὐδὲ E 18 ἔμένουσι F — πάραιτοι P 
παρέτοιμοι V μὲν ὄντες] μένοντεσ FV δείλησ, εἰ ex ἡ corr. W 
19 αὐτοῖς] αὐτῆσ L ἀπολωλυίησα P 21 "σχορπισϑῆναι) συγχυϑῆναι P. δια- 
σχορπισϑῆναι V δὲ LAMWE 22 ἀπογνῶντασ PL' 28 δαῶνοσ E 
24 δὲ AMWE "ὁ ἰωνάϑησ F 
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τὰς “τερὶ αὐτὴν κώμας. ἀτιέσχετο δ᾽ οὐδὲ τοῦ 4dayOvoc ἱεροῦ, ἀλλὰ 
xci τοῦτ᾽ ἐνέτερησεν xal τοὺς εἰς αὐτὸ συμφυγόντας διέφϑειρεν. τὸ 
δὲ sav τελῆϑος τῶν ἐν τῇ μάχῃ τιεσόντων χαὶ καταφλεγέντων ἐν 
τῷ ἱερῷ τῶν τεολεμίων ἦσαν ὀχτακισχίλιοι. χρατήσας οὖν τοσαύτης 
δυνάμεως ἄρας ἀπὸ τῆς :Ἵζώτου εἰς σχάλωνα παραγίνεται, wal 
χαταστρατο:τεδεύσαντος ἔξω τῆς ττόλεως αὐτοῦ :τεροῆλϑον εἰς ἀτεάν- 

τησιν αὐτῷ οἱ σχαλωνῖται ξένεα τιροσφέροντες αὐτῷ xoi τιμῶν- 
τες. ὃ δὲ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς τῆς ττροαιρέσεως ἀνέστρειψεν ἐχεῖ- 
ϑὲν εἰς Ἱεροσόλυμα πολλὴν ἐπαγόμενος λείαν, ἣν ἔλαβεν νιχήσας 
τοὺς πολεμίους. ᾿4λέξανδρος δ᾽ ἀχούσας ἡττημένον τὸν αὐτοῦ 
στρατηγὸν ᾿Απιολλώνιον τεροσετοιεῖτο χαίρειν, ὅτι στταρὰ τὴν αὐτοῦ 
γνώμην ἸΙωνάϑῃ συνέβαλεν φίλῳ ὄντι xai συμμάχῳ, καὶ ττέμτεει 
πρὸς ᾿Ιωνάϑην μαρτυρῶν αὐτῷ xal γέρα xoi τιμὰς διδοὺς “τόρτεην 
χρυσέαν, ὡς ἔστιν ἔϑος δίδοσθαι τοῖς τῶν βασιλέων συγγενέσιν, 

xal τὴν ᾿Αχχάρωνα xci τὴν τοτταρχίαν αὐτῆς εἰς κληρουχίαν ἔττι- 
τρέχει. 

9. Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν χαιρὸν καὶ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ó Φιλο- 
μήτωρ ἐπιικληϑεὶς ναυτιχὴν ἄγων δύναμιν καὶ σιεζὴν εἰς Συρίαν 
ἧχεν συμμαχήσων ᾿4λεξάνδρῳ" γαμβρὸς γὰρ ἦν αὐτοῦ. καὶ τιᾶσαι 
προϑύμως αὐτὸν αἱ τιόλεις ᾿4λεξάνδρου χελεύσαντος ἐχδεχέμεναι 

zagémeuzov ἕως “Τζώτου στόλεως, ἔνϑα τιάντες χατεβόων αὐτοῦ 
περὶ τοῦ ἐμτεετερησμένου ἱεροῦ αὐτῶν “΄αγῶνος χατηγοροῦντες Io- 
νάϑου τοῦτο ἀφανίσαντος xal τὴν χώραν πυρτεολήσαντος xci τεολ- 
λοὺς αὐτῶν ἀτπτοχτείγαντος. χαὶ Πτολεμαῖος μὲν ταῦτ᾽ ἀχούσας 

ἡσύχασεν, Ἰωνάϑης δὲ εἰς Ιότεττην ἀτειαντήσας Πτολεμαίῳ ξενίων 

$ 100 — 1. Maccab. X 84. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I 318. Ü 

| δὲ AMVW . ó'cayovoc L 2 τοῦτο PFLMV τοῦτ À συμφεῦγον- 
o 3 - 2 - 

tac FL φυγόντασ E 4 χρατήσα, 8. τὰ. 21, ὅ ἀζωτοῦ P ᾿ἀχαλῶνα P 
6 χαταστρατοπεαιδεύσαντοσ 1, στρατοπεδεύσαντοσ F προῆλϑον! Hudson 
προσῆλϑον codd. E exierunt Lat 1 αὐτοῦ FLAMVWE 8. Ἐἀντέστρεψεν F 

: εν 
9 Ἐλίαν P ἢν] ἦν L ἔλαβεν] ἔλαβεν (ἐλ V) ἐχεῖϑεν ΡΕῪ 10 δὲ 

FLAMVWE 11 προσεποιήσατο AMWE 12 τῶ ἰωνάϑη E συνέβαλεν 
, , , σ , 

(συνέβαλλεν L) ἐωνάϑη tr. ΕἸ 13 Ἐγέρα] γέρα ἃ γέρασ PFLMV prae- 
mium Lat 14 ὡς] oe ovx Ὗ ἔϑοσ ἐστὲ tr. FLV 158 ἀκαρώνα W recte ut 
uid. 11 zai] καὶ ὃ LAMWE Ἐφιλομήτορ L 18 ἐπικληϑεὶς om. VE 
19 Ἐσυμμαχήσειν P γὰρ i.ras. F 20 αὐτὸν, ὃν ex corr. V αὐτῶν L 
«t πόλεισ αὐτὸν tr. V 21 χατεβόουνῦ 22 Ζαγῶνος! δ᾽ ἀγῶνοσ L o6 
AMW, om. Lat χατηγοροῦντες] κατηγόρουν τεῦ ἠ 24 ταῦτα FLAMVW 
25 ἡσύχαζεν Hudson ἰόπην  ξενείων L 
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» 

τὸ λαμπρῶν παρ᾽ αὐτοῦ τυγχάνει καὶ τιμῆς ἁπάσης, ἔπειτα προ- 
πέμψας αὐτὸν ἕως τοῦ Ἐλευϑέρου χαλουμένου ττοταμοῦ πάλιν ὑπέ- 
στρεινεν εἰς TegooóAvua. 

6. Γενόμενος δ᾽ ἐν Πτολεμαΐδι τεαρὰ τεᾶσαν τεροσδοχίαν μικροῦ 
διεφρϑάρη Πτολεμαῖος ἐπιβουλευϑεὶς ὑττὸ ᾿4λεξάνδρου δι᾿ μμω- 
γίου, ὃς ἐτύγχανεν αὐτῷ φίλος ὦν. φανερᾶς δὲ τῆς ἐπιβουλῆς 
γενομένης Πτολεμαῖος γράφει τῷ “41λεξάνδρῳ τερὸς χόλασιν ἐξαιτῶν 
τὸν ᾿Τμμώνιον, ἐπιβουλευϑῆναι λέγων oz αὐτοῦ καὶ δίκην διὰ 
τοῦτ᾽ αὐτὸν ὑποσχεῖν ἀξιῶν. οὐχ ἐχδιδόντος δὲ τοῦ “1λεξάνδρου 
συνεὶς αὐτὸν ἐχεῖνον εἶναι τὸν ἐπιιβουλεύσαντα χαλεπῶς διετέϑη 
σιρὸς αὐτόν. τοῖς δὲ ᾿Αντιοχεῦσιν καὶ τερότερον ἣν πιροσχεχρουχὼς 
“λέξανδρος διὰ τὸν μμώνιον" :τολλὰ γὰρ ὑπ᾿ αὐτοῦ πεπόνϑεισαν 
χαχά. τιμωρίαν μέντοι τῶν τετολμημένων ““μμώνεος vrtégyev χατα- 
σφαγεὶς αἰσχρῶς ὡς γυνή, χρύτετειν ἑαυτὸν σπουδάσας στολῇ γυναι- 
χείῳ, χαϑὼς ἐν ἄλλοις δεδηλώχαμεν. 

7. Πτολεμαῖος δὲ μεμιψάμενος αὑτὸν τοῦ τε συνοιχίσαι τὴν 
ϑυγατέρα “Ἵλεξανδρῳ τῆς ve συμμαχίας τῆς χατὰ 4]ημητρίου δια- 
λύεται τὴν πρὸς αὐτὸν συγγένειαν" ἀτιοστιάσας γὰρ τὴν ϑυγατέρα 
«ume, τερὸς Ζημήτριον εὐϑὺς περὶ συμμαχίας καὶ φιλέας συντι- 
ϑέμενος, τήν τε ϑυγατέρα δώσειν αὐτῷ ὑπέσχνούμενος γυναῖχα 
xal καταστήσειν αὐτὸν εἰς τὴν πατρῴαν ἀρχήν. ὃ δὲ “ημήτριος 
ἡσϑεὶς τοῖς ττετερεσβευμένοις δέχεται τὴν συμμαχίαν xai τὸν γάμον. 
ἕν δ᾽ ἔτι Πτολεμαίῳ τὸ λοιτεὸν ἀγώνισμα ὑτιελείτεετο τπιεῖσαι τοὺς 
᾿Αντιοχεῖς δέξασϑαι Δημήτριον ἀτεεχϑῶς πρὸς αὐτὸν διαχειμένους 
ὑπὲρ ὧν ὃ πατὴρ αὐτοῦ “ημήτριος εἰς αὐτοὺς π᾿αρηνόμησεν. xart- 
πιράξατο δὲ xal τοῦτο" μισοῦντες γὰρ τὸν ᾿4λέξανδρον oi ᾿Ἵντιοχεῖς 

S 105 — 1. Maccab. XI 6. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 379. 
1 παρ᾽ αὐτοῦ λαμπρῶν tr. FLAMW — 2 ἐλευϑερίου AMW 4 δὲ AMWE 

Ἐπτολεμαΐδη P — 5 διεφϑάρηϊ διεφϑάρη ἂν ΒΞ Ἐἐπιβουλευϑεὶς om. M! — *ex' 
FV 6 *gavegác δὲ] ἀλλὰ φανερᾶσ AMW 8 x] πρὸσ VW — 9 τοῦτο FLM 

etex corr. A ὑπέχειν LAMW Ἐἐνδιδόντοσ PFV concedente Lat 10 *avró] 

αὑτὸν ex corr. M, om. V πρὸσ αὐτὸν διετέϑη tr. FLAMVWE 11 Ἐδ᾽ 
FLAMVW 12 ὃ ἀλέξανδροσ M Ἐπεπόνϑεσαν FLV 14 xaxa] καὶ 
AMWELat 14 αὑτὸν AM αὐτὸν WE γυναιχίῳ P. γυναιχεία FLAMVE 
γυναιχία W 106 αὐτὸν PFWELat ἔἘσυνοιχῆσαι ῬΕ 17 Ἐδημήτριον P 

19 *ovrciDsutong L 20 ce] s. m. 1 A, om. WE Ἐγυναῖχα) εἰσ yvvaixa 

ΡΕῪ γυναῖχα ὑπισχνούμενοσ tr. FLAMWE ὑπισχνούμενος om. V 

21 Ἑαὐτῶν W — 32 τοῖς πεπρεσβευμένοις om. E πρεσβευομένοισ P " τὴν] 

τε τὴν FV ?3 δὲ AMVWE πτολεμαῖοσ E. τὸ om. Ε πεῖσαι] τὸ 
πεῖσαι FL 26 δὲ] δὴ LAW, om. E 



10 
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διὰ τὸν ᾿“μμώνιον, ὡς δεδηλώχαμεν, ῥαδίως αὐτὸν £x τῆς Mrvrto- 

χείας ἐξέβαλον. καὶ ὃ μὲν ἐχττεσὼν τῆς ᾿ἀντιοχείας ἡλϑεν εἰς ΙΚιλι- 
, ' ν᾿ * * 3 "s * Ej , * ' » 

χίαν. ἐλθὼν δὲ πρὸς τοὺς Ἄντιοχεῖς Πτολεμαῖος βασιλεὺς vzt 
αὐτῶν. χαὶ τῶν στρατευμάτων ἀναδείχνυται χαὶ ἀναγχασϑεὶς δύο 

y P, «κι ^ - ) , * * - 

γεριτίϑεται διαδήματα, ἕν μὲν τὸ τῆς “σίας, ἕτερον δὲ τὸ τῆς 
, b » , ^ P " -ν ^ - 

iyénmrov. χρηστὸς δὲ ὧν φύσει xal δίχαιος καὶ τῶν λαμπρῶν 
ovx ἐφιέμενος τιρὸς δὲ τούτοις zal λογίσασϑαι τὰ μέλλοντα συνε- 

τός, φείσασϑαι τοῦ μὴ δόξαι εἶναι Ῥωμαίοις ἐπιίφϑονος ἔχρινεν, 

xal συναγαγὼν τοὺς ᾿Ἵντιοχεῖς εἰς ἐχχλησίαν τιείϑει δέξασϑαι τὸν 
, ) , , * , )} -— * - 

“]Τημήτριον αὑτούς, λέγων οὐδενὸς μνησιχακήσειν αὐτοῖς τιερὶ τοῦ 
i] 3 ^ » , à, " ) - * c ^ 

γιατρὸς αὑτὸν εὐεργετηϑέντα, διδασχαλός τε ἀγαϑῶν xol ἡγεμὼν 
ἔσεσϑαι αὐτῷ διωμολογήσατο xci φαύλοις ἐγχειροῦντε τεράγμασιν 

3 , c , 2 - ) 2 εξ: ' - 

ovx ἐπιτρέψειν ὑπέσχετο. αὐτῷ ὃ ἔφασχεν ἀρχεῖν τὴν τῆς .4i- 
, A op - 29 3 ' ^ 2 — /c 

yvzrov βασιλείαν. ταῦτ εἰττὼν σπιείϑει τοὺς “ντιοχεῖς δέξασϑαι 

15 τὸν «]1ημήτριον. 

20 

8. Τοῦ δ᾽ “4λεξάνδρου σὺν στρατεύματι ττολλῷ xal μεγάλῃ 
παρασχευῇ ὁρμήσαντος ἐχ τῆς Κιλιχίας εἰς τὴν Συρίαν xol τὴν 
Ἀντιοχέων γῆν ἐμπιρήσαντος xai διαρτιάσαντος Πτολεμαῖος ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἐξεστράτευσεν μετὰ τοῦ γαμβροῦ “ημητρίου" ἤδη γὰρ αὐτῷ 
χερὸς γάμον ἐδεδώχει τὴν ϑυγατέρα᾽ xoi νικήσαντες εἰς φυγὴν ἐτρέ- 
ψαντο τὸν ᾿4λέξανδρον. οὗτος μὲν οὖν εἰς ᾿“ραβίαν φεύγει. συνέβη 
δὲ ἐν τῇ μάχῃ τὸν ἵχεττον τὸν Πτολεμαίου φωνῆς ἀχούσαντα ἐλέ- 
qavroc ταραχϑῆναι xci τὸν Πτολεμαῖον α:τοσεισάμενον χαταβαλεῖν, 

τοὺς δὲ “πτολεμίους ἰδόντας im^ αὐτὸν δρμῆσαι καὶ τραύματα :τολλὰ 

Rp 1. Maccab. XI 13. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 319. 
2 τῆς] ἐκ τῆσ LE ἤλϑεν] xsv FLAMVWE — 3 δὲ πρὸσ rovo i. ras. 

M  *ó βασιλεὺσ P 6 λαμπρῶν] ἀλλοτρίων LAMWELat — | Ἐλογίσασϑαι 
συλλογίσασϑαι AMW Ἐτὰ μέλλοντα λογίσασϑαι tr. FLV 8 ῥωμαίοισ 
ἐπίφϑονοσ εἶναι tr. LAMW ἘΡωμαίοις] voto δωμαίοισ FV 9 εἰς] εἰσ τὴν 
PAMW 10 *ovósróc] ὡσ οὐδενὸσ V Ἐμνησιχακχήσειεν V περὶ] ὑπὲρ 
AMWE 11 *avróc εὐεργετηϑείσα V Ἐδιδασχαλόν τε ἀγαϑὸν PFLV. docto- 
rem autem in bonis Lat ηγεμόνα PFLV. 412 αὐτῷ (αὐτὸν V) u. 11 post 
ἀγαϑῶν tr. FLAMVWE διωμολόγει E ἐγχειροῦντα PFLVE et ut uid. 
Lat 13 *evto ἃ δὲ ἔφασχεν E δὲ φάσχειν PFV 14 ταῦτα E 
16 δὲ LAMWE 17 χατασχευῆ AM Ἔτην (post εἰς) om. V τὴν τῶν 
ἀντιοχέων AMWE 18 ὃ πτολεμαῖοσ LAMWE *éxm'] πρὸσ AMW 
19 *avro] αὐτὸ W 20 ἐδέδοχεν W ἐξέδωκε E ἔτρεψαν E 21 sic] εἰσ 
tjv AMWE 22 Ἐδ᾽ FLV τὸν IlroÀ.] τοῦ πτολ. FE φωνῆς ἀχού- 
σανταὶ ἀκούσαντα φωνὴν (φωνῆσ E) AMWE 28 Ἐάποσισάμενον P — *dzo- 
βαλεῖν V 
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δόντας αὐτῷ κατὰ τῆς χεφαλῆς εἰς χένδυνον τὸν τεερὶ ϑανάτου χατα- 
στῆσαι" τῶν γὰρ σωματοφυλάκων αὐτὸν ἐξαρπασάντων χαλεπῶς 

οὕτως εἶχεν, ὡς ἐφ᾽ ἡμέρας τέσσαρας μήτε συνεῖναί τι μήτε φϑέγ- 
ξασϑαι δυνηϑῆναι. τοῦ δὲ ᾿4λεξάνδρου τὴν χεφαλὴν ὃ τῶν ρά- 
βων δυνάστης ἀποτεμὼν Ζάβειλος ἀπέστειλεν Πτολεμαίῳ, ὃς τῇ 
χυέμτστῃ τῶν ἡμερῶν ἀνενεγχῶὼν ἐκ τῶν τραυμάτων καὶ φρονήσας 
ἥδιστον ἄκουσμα xal ϑέαμα τὴν “Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἅμα καὶ τὴν 
χεφαλὴν ἀχούει χαὶ ϑεᾶται. xol uev οὐ στολὺ πλησϑεὶς τῆς ἐπ᾽ 
“λεξάνδρῳ τεϑνηχότι χαρᾶς xoi αὐτὸς κατέστρεψε τὸν βίον. ἐβασί- 
λευσεν δὲ τῆς Zotac ᾿1λέξανδρος ὁ Βάλας ἐτπτιλεγόμενος ἔτη τεέντε, 
χαϑὼς χαὶ ἐν ἄλλοις δεδηλώχαμεν. 

9. Παραλαβὼν ὃδὲ τὴν βασιλείαν ΦΙημήτριος ὃ Νικάτωρ ἐτειλεγό- 
μενος ὑττὸ τεονηρίας ἤρξατο διαφϑείρειν τὰ τοῦ Πτολεμαίου στρα- 
τεύματα, τῆς τε πρὸς αὐτὸν συμμαχίας ἐκλαϑόμενος χαὶ ὅτι πεενϑε- 

góc ἣν αὐτοῦ χαὶ διὰ τὸν τῆς “Κλεοπάτρας γάμον συγγενής. οἱ 
μὲν οὖν στρατιῶται φεύγουσιν αὐτοῦ τὴν στεῖραν eic -ἀλεξάνόδρειαν, 
τῶν δ᾽ ἐλεφάντων 4ημήτριος ἐγχρατὴς γίνεται. ἸἸωγάϑης δ᾽ ὃ ἀρχιε- 

ρεὺς ἐξ ἁπάσης τῆς Ἰουδαίας στρατιὰν συναγαγὼν τεροσβαλὼν ἔτεο- 
λιύρχει τὴν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἄχραν ἔχουσαν ϊαχεδονεικὴν φρου- 
ρὰν χαὶ τῶν ἀσεβῶν τινας xol πεφευγότων τὴν ττάτριον συνήϑειαν. 
οὗτοι δὲ τὸ μὲν πρῶτον κατεφρόνουν ὧν Ἰωγάϑης ἐμηχανᾶτο πεερὶ 
τὴν αἵρεσιν σεετιστευχότες τῇ ὀχυρότητι τοῦ χωρίου, νυχτὸς δέ τενὲς 
τῶν ἐν αὐτῷ πονηρῶν ἐξελϑόντες ἦχον τερὸς “ημήτριον καὶ τὴν 

πολιορχίαν αὐτῷ τῆς ἄχρας ἐμήνυσαν. ὃ δὲ τοῖς ἡγγελμένοις τεαρο- 

$ 118 — 1. Maccab. XI 16; ὃ 121 — 1. Maccab. XI 20. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 380. 
1 Ἔδόντες PW δόντοσ FM! δόντασ, « ex corr. ἃ 3 συνῆναι 1, συνιέναι 

AMWE Ἐρϑέγγεσϑαι FLV φϑεγγόμενος Zon ὃ Ζάβειλος] ζάβιλοσ (c ex 

ἢ corr. A) FAM ζάβηλοσ LVW ζάβελοσ E zabilus Lat Ζαβδιήλ Maccab. unde 
Ζάβδηλος Grotius *0g τῆ, οστ l. ras., 0 €x ὦ corr. uid. A ὥστε W 

6 Ἐάνενεγκὼν] ἀνανενευχὼσ PFLV eleuatus Lat i ἥδιστον om. L 

τελευτὴν i. ras. M ἅμα — 8 χεφαλὴν om. W — 8 *zàso9cdo W — 9 *aAe- 
oput sic L 10 ἘΒάλας] βασιλίδασ P βάλλασ FV Ἐλεγόμενοσ VW 
ΙΝ 11 χαὶ om. V δεδήλωται LAMW demonstratum est Lat 12 Nuxa- 

od Hudson νιχάν Ὡρ codd, ELat Syncellus p. 554 18 ὑπὸ πονηρίας] πονηρία 
LAMWE τὰ] τὸ FLAMVWE στρατεύματα] στρατιωτικὸν FLAMVWE 

militiam Lat 14 Ἐπρὸς αὐτὸν om. V — ἐπιλαϑόμενοσ E — 15 *5v om. M 

16 Ἐπεῖραν] πονηρίαν LAMW 11 δὲ LAMWE Ἐἐγένετο 1 δὲ FLAMVWE 

18 Ἐστρατειὰν F προσβαλὼν om. WE 19 *roic om. MV — 20 xal 

τῶν πεφευγότων V 21 Ἐὼν] oc P 22 ὀχυρώτητι 1, Ἐτινὸσ V 

23 ἐν αὐτῷ) ἔ αὐτῆι (ex ἑαυτῆι corr. uid.) A ἐν αὐτῇ MVE 24 *zoàvogzlav 

L ἐμήνυον FLAMVWE 

15 
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ξυνϑείς, ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ἧχεν ix τῆς Ἀντιοχείας ἐπὶ τὸν 
Ἰωνάϑην. γενόμενος δὲ ἐν Πτολεμαΐδι γράφει κελεύων αὐτὸν στεῦ- 
σαι τιρὸς αὐτὸν εἰς Πτολεμαΐδα. ὃ δὲ τὴν μὲν στολιορκίαν οὐχ 
ἔπαυσεν, τοὺς δὲ πιρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ τταραλαβὼν xal τοὺς ἱερεῖς 
χαὶ χρυσὸν χαὶ ἄργυρον xal ἐσθῆτα χαὶ τελῆϑος ξενίων κομίζων 
ἧχεν τιρὸς τὸν “ημήτριον, καὶ τούτοις δωρησάμενος αὐτὸν ϑερα- 
γιξύει τὴν ὀργὴν τοῦ βασιλέως, καὶ τιμηϑεὶς ὑτε αὐτοῦ λαμβάνει 
βεβαίαν ἔχειν τὴν ἀρχιερωσύνην, χαϑὼς xci παρὰ τῶν τιρὸ αὐτοῦ 
βασιλέων ἐχέχτητο. χατηγορούντων δὲ αὐτοῦ τῶν φυγάδων 0 4η- 
μήτριος οὐχ ἐπίστευσεν, ἀλλὰ χαὶ παραχαλέσαντος αὐτόν, ὅτεως 
buio τῆς Ιουδαίας ἁπάσης καὶ τῶν τριῶν τοτταρχιῶν Σαμαρείας 
χαὶ Ιότιστης xci Γαλιλαίας τριαχόσια τελῇ τάλαντα, δίδωσιν καὶ 
χεερὶ ττάντων ἐτειστολάς, αἵ τιεριεῖχον τοῦτον τὸν τρότεον᾽ ..βασιλεὺς 
“Τημήτριος Ἰωνάϑῃ τῷ ἀδελφῷ καὶ τῷ ἔϑνει τῶν Ιουδαίων χαίρειν. 
τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ἧς ἔγραψα “Ἰασϑένει τῷ συγγενεῖ 
ἡμῶν ἀττεστάλχαμεν ὑμῖν, ἵνα εἰδῆτε. βασιλεὺς “ημήτριος “ασϑένει 
τῷ πατρὶ χαίρειν. τῷ Ιουδαίων ἔϑνει ὄντι φίλῳ xal τὰ δίκαια 
τὰ πρὸς ἡμᾶς φυλάττοντι τῆς εὐνοίας ἔχρινα χάριν παρασχεῖν. 
xci τοὺς τρεῖς νομοὺς “φαίρεμα xal «αὐδδα καὶ Ῥαμαϑαιν, οἱ τῇ 
Ιουδαίᾳ προσετέϑησαν ἀπὸ τῆς Σαμαρείτιδος, xal τὰ τεροσχυροῦντα 
τούτοις, ἔτι τε ὅσα παρὰ τῶν ϑυόντων ἐν Ἱεροσολύμοις ἐλάμβανον 
οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεῖς, καὶ ὅσα ἀττὸ τῶν καρττῶν τῆς γῆς xal τῶν 
φυτῶν, χαὶ τάλλα τὰ προσήχοντα ἡμῖν, καὶ τὰς λίμνας τῶν ἁλῶν 

120 

128 

χαὶ τοὺς χομιζομένους ἡμῖν στεφάνους ἀφίημι αὐτοῖς, xci οὐδὲν ̓ 

$ 123 — 1. Maccab. XI 22. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 381. 

6 *vóv om. AMW 1 ἔλαμβανειν L 8 .βεβαίωσ AMWE — *za«oa] 
ἐπὶ LAMW 10 "ἐπίστευσε F — παρακαλοῦντοσ LAMWE — *Ozoc] οὕτωσ 
PFV 11 τοπαρχιῶν, o ex corr. V 12 ξόπησ E, cf. $ 50 — Ἐτέλη PFV 
ἢ χαὶ om. AM et ut uid. Lat 18 ἐπιστολὴν E τὸν τρόπον τοῦτον tr. FLV 

14 τῶ ἰουδαίων ἔϑνει tr. V — 15 ἔγραψα] ἐγράψαμεν V. scripsimus Lat 

ZAac9évs] λαοσϑένει P λανϑάνει Ε — ovyyswj P 10 ὑμῶν Μ ἵν᾿ FLAMVW 
λαοσϑένει P 18 φυλάσσοντι AMW τῆς] ἀντὶ vo LAMW [9 νόμουσ 

codd.; i. marg. εὗρον ἐν ἄλλοισ νομούσ AM ἀφαίρεμα] ἀφίημι óeu& (δεμμὰ 
M ῥειμὰ W)LAMW ἀφερεμᾷ V ᾿Αφαίρεμα Maccab. "Agciggue καὶ Avóóu] 
aferemabeicelida (h. e. aferema uel celidda) Lat χαὶ “ὐδδα] καλύδδα V 
Ῥαμαϑαι»} αρμαϑαὶμ F δαμαϑὰ LAMW ῥαμαϑὲμ V Maccab. ramathe Lat 
20 σαμαρίτιδοσ P — 21 ἔτι νῦν AMW nunc Lat ἐλάμβανον ἐν ἱεροσολύμοισ 
tr. AMW ἐλάμβανον om. 71 23 τὰ ἄλλα ΑΜ τὰ om. ΡΜ 24 αὐτοῖο] 
αὐτῶ AMW ὑμῖν αὐτοῖσ V 
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παραβιβασϑι σεται τούτων ἀτεὸ τοῦ γῦν οὐδὲ εἰς τὸν ἅπαντα χρό- 

γον. φρόντισον οὖν, ἵνα τούτων ἀντίγραιρον γένηται χαὶ δοϑῇ Ἴω- 
γάϑη xai &y ἐπισήμῳ τόπῳ τοῦ ἁγίου ἱεροῦ τεϑῇ.“ τὰ μὲν δὴ 
γραφέντα ταῦτα ἣν. ὅρῶν δὲ ὃ “Τημήτριος εἰρήνην οὖσαν χαὶ μη- 
δένα χίνδυνον μηδὲ “τολέμου φόβον ὑπάρχοντα διέλυσε τὴν στρα- 
τιὰν xai τὸν μισϑὸν αὐτῶν ἐμείωσεν, xal μόνοις τοῦτον ἐχορήγει 
τοῖς ξενολογηθϑεῖσιν, oi συνανέβησαν ix Κρήτης αὐτῷ xal ἐκ τῶν 
ἄλλων νήσων. ἔχϑρα τοιγαροῦν αὐτῷ χαὶ μῖσος ix τούτου γίνεται 

παρὰ τῶν στρατιωτῶν, οἷς αὐτὸς μὲν οὐδὲν οὐχέτε “ταρεῖχεν, oi 
δὲ πρὸ αὐτοῦ βασιλεῖς χαὶ ἐπ᾽ εἰρήνης χορηγοῦντες αὐτοῖς δμοίως 
διετέλουν, ἵν᾿ εὐνοοῦντας ἔχωσιν καὶ ἐν τοῖς ὑττὲρ αὐτῶν ἀγῶσιν εἰ 
δεήσειέν “τοτὲ τεροϑύμους. 

V. 1. μέλει ταύτην νοήσας τὴν δύσνοιαν τῶν στρατιωτῶν 
' , 3 47 , ' 2] M ' , , 

χερὸς “ημήτριον -4AcSavOgov τις στρατηγὸς Ζπαμευς τὸ γένος Zu0- 

δοτος ὃ xal Τρύφων ἐπιχληϑείς, παραγίνεται πρὸς ϊάλχον τὸν 
ραβα, ὃς ἔτρεφε τὸν ᾿Ἵλεξάνδρου υἱὸν Ἃντίοχον, xal δηλώσας 
αὐτῷ τὴν δυσμένειαν τὴν τῶν στρατευμάτων zog “ημήτριον ἔπει- 
Sev αὐτῷ δοῦναι τὸν Ἵντίοχον᾽ βασιλέα γὰρ αὐτὸν ποιήσειν καὶ 
τὴν ἀρχὴν αὐτῷ τὴν τοῦ πατρὸς ἀττοχαταστήσειν. ὃ δὲ τὸ μὲν 
πρῶτον ἀντεῖχεν v; ἀπειστίας, ὕστερον δὲ πολλῷ χρόνῳ προσ- 
λιτεαρήσαντος τοῦ Τρύφωνος νικᾶται τὴν τεροαίρεσιν εἰς ἃ Τρύφων 
γιαρεχάλει. xol và μὲν σπτιερὶ τούτου τἀνδρὸς ἐν τούτοις ὑτεῆρχεν. 

2. Ὁ δ᾽ ἀρχιερεὺς Ιωνάϑης ἐξελθεῖν βουλόμενος τοὺς ἐν τῇ 

ἄχρᾳ τῶν Ἱεροσολ ὕμων χαὶ τοὺς Ἰουδαίων φυγάδας χαὶ ἀσεβεῖς καὶ 
τοὺς ἐν ἁπάσῃ τῇ χώρᾳ φρουρούς, méuWec τερὸς “]ημήτριον δῶρα 

$ 128 — 1. Maccab. XI 36. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 3851. 
1 παραβιβασϑήσεται παραβεβασϑήσεται L παρα: -βα' ϑήσεται À παρα- 

βαϑήσεται M ἐσίογηιθαίμν Lat παραβιασϑήσεται ed. pr. τοῦ] τῶν P οὐδὲϊ 
οὐδ᾽ ΕΥ̓͂ οὔτ᾽ LAMW, om. Lat ἅπαντα] ἐπιόντα FVW ἔπειτα LAM (in) poste- 
rum Lat 4 c«jvt V 0 om.LAMWE  5*orogartlav V 6 Ἐἐμίωσεν PW 
7 Ἐξενολογηϑεῖσιν)] ξενολογοῦσιν PFV 8 dx] ἀπὸ AMWE — 9 *zt«gà om. F 
10 χαὶ om. AMW 11 εὐνοῶντασ (o ex o corr. L) PL εὐνοοῦντεσ W 
12 προϑύμωσ FL 13i marg. 9 L VIII Lat — 15 *Ma2zov) malachum Lat 
τὸν om.P 16 *czó»] τὸν vov W 17 Ἐπρὸςϊ ἐπὶ PF πρὸσ τὸν AMW πρὸσ 

τὸ πρὸσ τὸν L 18 αὐτῷ] αὐτὸν P αὑτῶ E 19 *«vro om. M 2320 Ἐάώπι- 
στείασ P Ἐἐχλιπαρήσαντοσ Μ 21 νιχᾶταϊ ἐκνικᾷᾶ Τὶ ἐκνικᾶται LAMVWE 
uincitur malachus Lat 22 περὶ s. A τοῦ ἀνδρὺσ 218 δὲ WE ἐξελεῖν 
LAMW ἐπεξελϑεῖν, ἐπὶ add. m. 2 V ἐξελϑεῖν, 9 eras. cod. Busb. E capere Lat ὑπε- 
ξελεῖν Hudson 25 Ἐἁπάσῃ — φρουρούς) ἅπασιν τοὺσ (ἅπασι τοῖσ FV) £v τῇ 
χώρα φρουρίοισ PFV qui per totam prouinciam custodes erant μὰς τῇ om, W 

, 

Qt 

10 

15 



[2] 

10 

20 

25 

ANTIQ. IUD. XIII 133—141 (V. 2. 3) 175 

x«l ττρεσβευτὰς πιαρεχάλει τοὺς ἐν τοῖς ὀχυρώμασι τῆς Ἰουδαίας 
ἐχβαλεῖν. ὁ δ᾽ οὐ ταῦτα μόνον αὐτῷ :ταρέξειν, ἀλλὰ xal μείζω 
τούτων ὑτιισχνεῖται μετὰ τὸν ἐν χερσὶ πόλεμον" τούτῳ γὰρ νῦν 
εὐσχολεῖν. ἠξίου δ᾽ αὐτὸν καὶ συμμαχίαν τιέμιμαι δηλῶν ἀτιοστῆναι 
τὴν δύναμιν αὐτοῦ. χαὶ ᾿Ιωνάϑης μὲν τρισχιλίους ἐτειλεξάμενος 

στρατιώτας ἔσεεμιψεν. 
3. Ἀντιοχεῖς δὲ μισοῦντες τὸν 4“]ημήτριον ozig ὧν τιετιόνϑει- 

σαν bz αὐτοῦ χαχῶς, ἀτιεχϑανόμενοι δ᾽ αὐτῷ xai διὰ τὸν πατέρα 
“1ημήτριον πολλὰ εἰς αὐτοὺς ἐξαμαρτόντα, καιρὸν ἐιετήρουν λαβεῖν 
xa9' ὃν ἐπιϑοῖντο αὐτῷ. νοήσαντες δὲ συμμαχίαν τεαροῦσαν τταρὰ 
Ἰωνάϑου τῷ ““ημητρίῳ xai συμφρονήσαντες, ὅτι τιολλὴν ἀϑροίσει 
δύναμιν, εἰ μὴ φϑάσαντες τιροχαταλάβοιεν αὐτόν, ἁρπάσαντες τὰ 
ὕχίλα χαὶ περιστάντες τοῖς βασιλείοις αὐτοῦ τρόττῳ τιολιορχέας 

zai τὰς ἐξόδους διαλαβόντες ἐζήτουν χειρώσασϑαι τὸν βασιλέα. ὃ 
δὲ τὸν δῆμον ὁρῶν τὸν τῶν ᾿ΑΤντιοχέων ἐχτεεϊτολεμωμένον τιρὸς 
αὐτὸν xal ἐν ὅτιλοις ὄντα, παραλαβὼν τοὺς μισϑοφόρους xai τοὺς 
"εμφϑέντας ὑπὸ ἸΙωνάϑου Ἰουδαίους συμβάλλει τοῖς ᾿Αντιοχεῦσιν 
χαὶ βιασϑεὶς ὑτε αὐτῶν, τιολλαὶ γὰρ ἦσαν μυριάδες, ἡττᾶται. βλέ- 
σοντὲς δὲ τοὺς “ΑἋντιοχεῖς χρατοῦντας οἱ Ἰουδαῖοι ἐπεὶ τὰς στέγας 

τῶν βασιλείων ἀναβάντες ἐχεῖϑεν ἔβαλλον τοὺς ᾿Αντιοχεῖς, «ol τοῦ 
μὲν αὐτοί τι “τάσχειν o; αὐτῶν ὄντες ττορρωτάτω διὰ τὸ ὕψος, 
ποιοῦντες δ᾽ αὐτοὺς χαχῶς διὰ τὸ ἄνωϑεν μάχεσθαι τῶν σύνεγγυς 
αὐτοὺς οἰχιῶν ἀττώσαντο. καὶ ταύταις μὲν εὐθὺς στοῦρ ἐνῆχαν, ἡ 
δὲ φλὸξ ἐφ᾽ ὅλην διατείνουσα τὴν ττόλιν τιυχνῶν τῶν οἰχιῶν οὐσῶν 
zal τὰ πιλεῖστα ἔχ ξύλων ᾧχοδομημένων πτἄσαν αὐτὴν ἐνέμετο. 
oi δ᾽ Ἀντιοχεῖς μὴ δυνάμενοι βοηϑῆσαι μηδὲ χρατῆσαι τοῦ πυρὸς 
εἰς φυγὴν ἔἐτράπτησαν. τῶν δὲ Ιουδαίων ἀττὸ δώματος ἐπὶ δῶμα 
διατεηδώντων χαὶ τοῦτον αὐτοὺς διωχόντων τὸν τρόττον τιαράδοξον 
συνέβη γενέσϑαι τὴν δίωξιν. ὃ δὲ βασιλεὺς ὁρῶν τοὺς “Ἵντιοχεῖς 

8 133 — 1. Maccab. XI 41. 

PFLAMVWE Lai Zonaras I p. 981. 

2 δὲ LAMWE Ἑαυτῶ- A 3 τῶν W *rovco ἘΝ Ἐγρῦν L 

4 *ggyoAstv V δὲ E — 5 uivom. AMWE . 7:0vom. E Ἐπεπόνϑησαν 
P πεπόνϑεσαν FLV 8. δὲ Εἰ 9 ἘΔημήτριον om. Lat Ἐξξαμαρτῶντα 
LA!'W 10 ἐπίϑωνται E 11 *iova9ovo P συμφρονήσαντεσ, Qo eX ὦ 
corr. P, oo i.ras. E — *&99oíco. V 15 τὸν τῶν] : τῶν (eras. uid. τ) L τῶν 

V 16 xa) om. W 17 *ónó] ὑπὸ vov LAMVW 19 δὲ] γὰρ P  *oi om. 
AMW 20 τοὺς ᾿Ἀντιοχεῖς] αὐτοὺσ E illos Lat 21 αὐτῶν] αὐτῶ W 
22 «vroic E 23 αὐτοὺς obuo»] αὐτῶν οἰχιῶν P οἰκιῶν αὐτοὺσ AMWE 
26 *oixodouguévov F — 26 δὲ ΑΜ  21*0óu«voo δόμα W 
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σῶσαι τὰ τέχνα χαὶ τὰς γυναῖχας ἑσπουδαχότας xal διὰ τοῦτο μη- 

χέτι μαχομένους δι᾿ ἄλλων αὑτοῖς ἐπιτίϑεται στενωτεῶν, καὶ συμ- 
βαλὼν πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀπτέχτεινεν, ὡς ἀναγχασϑῆναι ῥῖψαι τὰς 
σεαγοτελίας x«i παραδοῦναι αὑτοὺς τῷ “4ημητρίῳ. συγγνοὺς δ᾽ 
αὐτοῖς τῶν τετολμημένων χαταπαύει τὴν στάσιν. δωρησάμενος δὲ 
τοῖς Ἰουδαίοις τὰς ix τῶν σχύλων ὠφελείας xoi ὡς αἰτιωτάτοις 

τῆς νίχης αὐτῷ γεγενημένοις εὐχαριστήσας ἀττέττεμψεν εἰς Ἱεροσό- 
λυμα πρὸς Ἰωνάϑην μαρτυρῶν αὐτῷ τῆς συμμαχίας. ὕστερον δὲ 
σεονηρὸς εἰς αὐτὸν ἐγένετο xal τὰς ὑττοσχέσεις διεψεύσατο καὶ τεό- 
A&uov ἠτεξίλησεν, εἰ μὴ τοὺς φόρους αὐτῷ πάντας ἀποδώσει, οὺς 
ὥφειλεν τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔϑνος ἀτὸ τῶν πτρώτων βασιλέων. καὶ 
ταῦτ᾽ ἐποίησεν ἄν, εἰ μὴ Τρύφων αὐτὸν ἐπέσχεν χαὶ τὴν ἐπὶ τὸν 
᾿ωνάϑην αὐτοῦ πιαρασχευὴν ἀντιμετέσπασεν εἰς τὰς περὶ αὐτοῦ 
φροντίδας. ὑποστρέψας γὰρ ἐκ τῆς “Τραβίας εἰς τὴν Συρίαν μετὰ 
τοῦ παιδὸς 2Ávrióyov, μειράχιον δ᾽ ἣν οὗτος τὴν ἡλικίαν, πεεριτέ- 
ϑησιν αὐτῷ τὸ διάδημα. καὶ προσχωρήσαντος τοῦ στρατιωτιχοῦ 
χταντός, 0 καταλελοίτστει τὸν 4 ημήτριον διὰ τὸ μὴ τυγχάνειν μισϑῶν, 
σύλεμον ἐχφέρει πρὸς τὸν 4ημήτριον, καὶ συμβαλὼν αὐτῷ κρατεῖ 
τῇ μάχῃ καὶ τούς ve ἐλέφαντας xol τὴν τῶν «Αντιοχέων πόλιν 
λαμβάνει. 

4. “ημήτριος μὲν οὖν ἡττηϑεὶς ἀνεχώρησεν εἰς Κιλικίαν, ó δὲ 
χεαῖς ᾿Αντίοχος zéuwWag τιρὸς Ιωνάϑην πρεσβευτὰς xal γράμματα 
φίλον τε χαὶ σύμμαχον αὐτὸν ἐποιεῖτο καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην ἐβε- 
βαίου xal τῶν τεσσάρων παρεχώρει νομῶν, oi τῇ χώρᾳ τῶν Tov- 
δαίων τιροσετέϑησαν. ἔτι ys μὴν σχεύη χρυσᾶ xal ἐχττώματα καὶ 
πορφυρᾶν ἐσθῆτα χρῆσϑαι τούτοις ἐπειτρέτεων ἀτιέστειλεν καὶ stogzty, 
δ᾽ αὐτὸν δωρεῖται χρυσέᾳ xol τῶν τιρώτων αὐτοῦ χκαλεῖσϑαι φίλων. 

$ 141 — 1. Maccab. XI 48. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 381. 
3 uivom. AMWE 4 αὐτοὺσ PFVE αὐτὰσ L.— *ovyvovto Ρ δὲ LAMWE 
6 coto ἰουδαίουσ FLAMVWE ταῖσ FAMVW ὠφελίασ P ὠφελείαισ 

FAMVW αἰτιωτάτοις] αἰτίοισ VE - 1 αὐτῶ τῆσ νίκησ tr. V — 8 *avcg)] 

αὐτοῖσ ΑΜ 10 Ἐἀποδώση 12 ταῦτα FLAMVWE αὐτῶν W ὑπέσχεν 
E 13 περὶ αὐτοῦ! περὲ ἑαυτοῦ AM ἑαυτοῦ W 14 *vjv om. F — 19 Ἐμιρά- 
xov P δὲ E τὴν] ἔτι τὴν LAMWE 10 *zov] αὐτῶ τοῦ L 
11 κατελελοίπει FE 19 τεῖ τ᾿ FV, om. E. *cóv om. M 23 αὐτὸν om. 
AMW ἐποιήσατο AMW ἐβεβαιοῦτο PE 24 παρεχώρεϊ παρέχειν M 
νόμων PFLAMW 20 πορφύραν L αἰσϑῆτα Ῥ πόρπῃ à] πορπίδι P 
πόρπην F 21 αὐτὸν δωρεῖται] δωρεῖται δ᾽ αὐτῶ F χρυσέαν F χρυσῆ 

LAMW τῶν πρώτων -- φίλων] prinum suum — amicum Lat τῶν πρώτων) 
τὸν πρῶτον P πρῶτον LAMW cf. supra ὶ 86 αὐτοῦ! αὐτὸν], φίλον PFLAMW 
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τὸν ἀδελφὸν δ᾽ αὐτοῦ Σίμωνα στρατηγὸν τῆς στρατιᾶς ἀττὸ κλίμα- 
χος τῆς Τυρίων ἕως «ἰγύπτου χαϑίστησιν. ᾿Ιωνάϑης δ᾽ ἐπὶ τοῖς 147 
meg" ᾿Ἵντιόχου γεγενημένοις εἰς αὐτὸν ἡσϑεὶς πέμιψας πρὸς αὐτόν 
τε xal Τρύφωνα τιρεσβευτὰς εἶναί ve φίλος ὡμολόγει καὶ σύμμαχος 
χαὶ πολεμήσειν σὺν αὐτῷ τιρὸς «Τημήτριον, διδάσχων ὡς οὐδ᾽ αὐτῷ 
χάριτας ἀποδοίη τιολλῶν τιαρ᾽ αὐτοῦ χρηστῶν ἐν οἷς ἐδεῖτο τυχών, 

ἀλλὰ προσαδιχήσειεν ἀνϑ᾽ ὧν εὖ τιάϑοι. 
ὅ. Συγχωρήσαντος οὖν ᾿Ἵντιόχου δύναμιν αὐτῷ συναγαγόντι 148 

γεολλὴν ἔχ τε Συρίας xai Φοινίχης τοῖς «Ζ“ημητρίου τιολεμῆσαι στρα- 

τηγοῖς εὐθὺς ὥρμησεν εἰς τὰς σπτόλεις. αἱ δὲ λαμτιρῶς μὲν ἐξε- 
δέξαντο, στρατιὰν δ᾽ οὐχ ἔδοσαν. σπιαραγενόμενος δ᾽ ἐχεῖϑεν πρὸς 149 
πσχάλωνα πόλιν xai τῶν ᾿᾿σχαλωνιτῶν φιλοτίμως αὐτῷ μετὰ δώ- 
QUY ἀπαντησάντων, αὐτούς τε τούτους πιαρεχάλει χαὶ τῶν ἐν τῇ 

χοίλῃ Συρίᾳ πόλεων ἑχάστην α:τοστᾶσαν “1ημητρίου “τιροσϑέσϑαι 
μὲν ᾿Τντιόχῳ, σὺν αὐτῷ δὲ “τολεμούσας ττειρᾶσϑαι σταρὰ “]1ημητρίου 
δίκην λαμβάνειν ὧν ἁμάρτοι zov. elg αὐτάς" εἶναι δ᾽ αὐταῖς βου- 
λομέναις ταῦτα φρονεῖν τιολλὰς αἰτίας. πείσας δ᾽ ὁμολογῆσαι zgóg 150 

τὸν Αντίοχον συμμαχεῖν τὰς “τόλεις εἰς Γάζαν τταρεγένετο προσ- 
αξόμενος xoci τὴν παρὰ τούτων εὔνοιαν 2dvvióyQ. σεολὺ δ᾽ εὗρεν 
τῆς τιροσδοχίας τοὺς Γαζαίους ἀλλοτριώτερον ἔχοντας" ἀπέχλεισαν 
γὰρ αὐτῷ τὰς :τύλας xci τὸν 4“ ημήτριον ἐγχαταλιττόντες οὐχ ἔγνω- 
cav ᾿Ἄντιόχῳ τιροσχωρῆσαι. τοῦτο τταρώξυνεν εἰς πολιορχίαν τὸν 151 
᾿Ιωνάϑην xol τῆς χώρας τὴν χάχωσιν" μέρος γὰρ τῆς στρατιᾶς στε- 
ριχαϑίσας τῇ Γάζῃ τῷ λοιπῷ τὴν γῆν αὐτὸς ἐπιὼν διέφϑειρεν xai 

$ 146 — 1. Maccab. XI 59. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 382. 

1 ἀδελφὸν δ᾽ δὲ (δ᾽ L) dósAqóv LAMW στρατείασ F κλίμακος] ex 
Maccab. Hudson τοῦ χλίματοσ ῬΕῪ χλίματοσ LAMW regione Lat — 2 τῆς om. 
FLAMW αἰγύπτου] τῆσ αἰγύπτου V. δὲ FAMVW ἐπὶ τοῖς] τούτοισ FV 
ὃ παρὰ W 6 ἀποδοίη] Dindorf ἀποδώη codd. πολλῶν, vi.ras.L 1 πρὸσ 
ἀδιχήσειν P προσδοχήσειεν F —— ἀνϑ᾽ ovi ras. M — 8 *oiv ἀντιόχου, litt. óv 
ἂν i.ras. M 10 εἰς] ἐπὶ AMWE μὲν] αὐτὸν uiv L uiv αὐτὸν AMWE; 
αὐτὸν etiam Lat uertit ἐξεδέξατο A! ἐδέξαντο E 11 δὲ AMWE ὃὲ E 
πρὸς] εἰσ FLVE 12 ἀσχάλων W xal om. E 13 *oxavtgotrvcoy ΕὟ 
16 ποτὲ FLAMVWE — *evtoóo LAMVW 11 δὲ — *óuo2oygotw LAMW 
18 τὸν om. FE 19 εὗρον P εὗρε FMV 20 γαζέουσ W Ἐκπέχλεισαν) 

ἀποχλείσαντεσ P 21 ἕτὸν Δημήτριον ἐγκαταλιπόντες u. 21 aut post ἔγνωσαν 
aut post προσχωρῆσαι collocanda esse putat Holwerda ἐγχαταλειπόντεσ PF 

dyxatoAsuxovtac L 22 εἰς] πρὸσ E Ἐπολυορχίαν F Ἐτὸν] αὐτῶν v0v À 
αὐτῶ τὸν W 23 τὴ»] αὐτῶν τὴν LAMWE 24 αὐτὸς ἐπιὼν] ἐπιὼν αὐτὸσ 
AMW αὐτῶν ἐπιὼν E 
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ἐνετείμσερα. ταῦτα δὲ za0yovrag ἑαυτοὺς δρῶντες οἱ Γαζῖται xoi 

μηδεμίαν ἀττὸ “ημητρίου βοήϑειαν αὐτοῖς γινομένην, ἀλλὰ τὸ μὲν 
λυττοῦν ἤδη παρόν, τὸ δ᾽ ὠφελῆσον μαχρὰν ἔτι καὶ ἄδηλον el παρα- 
γένοιτο, σῶφρον ἔχριναν εἶναι τοῦτ᾽ ἀφέντες :ταραμένειν ἐχεῖγνο 
ϑεραπεύειν. πέμψαντες οὖν πρὸς τὸν Ἰωνάϑην φιλίαν τὲ ὡμολό- 
yovv xal ovuuay ov" οἱ μὲν γὰρ ἄνϑρωποι χερὸ πείρας τῶν δεινῶν 
οὐ συνιᾶσιν τὸ συμφέρον, ἀλλ᾽ ὅταν ἔν τινι χαχῷ γενόμενοι. τύχωσιν, 
τότε γνωσιμαχήσαντες ἃ μηδ᾽ ὅλως βλαβέντας ἄμεινον ἣν mi 

ταῦϑ᾽ ὕστερον ζημιωθϑέντες αἱροῦνται. ὃ δὲ συνϑέμενος πρὸς at- 

τοὺς φιλίαν xal λαβὼν ὁμήρους τούτους μὲν ἀτιέστειλεν εἰς Ἵερο- 
σόλυμα, αὐτὸς δὲ τὴν χώραν ἅπασαν ἐπῆλϑεν ἄχρι “Ιαμασχοῦ. 

6. Τῶν δὲ “ημητρίου στρατηγῶν ἀχουσϑέντων αὐτῷ προελ- 
ϑεῖν εἰς Κέδασαν σὺν πολλῇ στρατιᾷ, μεταξὺ δ᾽ ἐστὶν αὕτη τῆς 

τε Τυρίων γῆς xol τῆς Γαλιλαίας" ἀπτάξειν γὰρ αὐτὸν ἔχ τῆς Συ- 

ρέας ὑπέλαβον ἐπὶ τὴν τῶν Γαλιλαίων συμμαχίαν" τῆς γὰρ Γαλε- 
λαίας ὄντας αὐτοὺς οὐ περιόψεσθαι πολεμουμένους" ὑπήντησεν 
αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν Σίμωνα καταλιτεὼν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, ὃς στρατὸν 
ἐχ τῆς χώρας συναγαγὼν ὡς ἐνῆν ἱχανώτατον τὴν Βεϑσούραν πο- 
λιορχῶν προσεχάϑητο χωρίον τῆς Ἰουδαίας ὀχυρώτατον" χατεῖχεν 
γὰρ αὐτὸ φρουρὰ “]Πημητρίου. δεδήλωται δ᾽ ἡμῖν τοῦτο xal τερότε- 
ρον. ὡς δὲ χώματα μὲν ἐγείραντος τοῦ Σίμωνος, “μηχανήματα δ᾽ 

8 151 — 1. Maccab. XI 61. 

PFLAMYWE Lat Zonaras I p. 382. 

1 αὐτοὺσ FLVW αὑτοὺσ AM ΓΓαζίται! γαζεῖσ AMW γαζαῖοι VE. gazaei 
Lat 2. ἀπὸ] ὑπὸ M éx E. 3 ὠφελῆσαν W Ku] ὅτι AMW 4 *roirto F 

ταῦτα AMW ταῦτ V. παραμένειν ἀφέντεσ tr. F — ἀφέντας Cocceji περι- 
μένειν Bekker ἐχείνω, vo i.ras. L ἐχεῖνον AMW 7 avviaot V συνίασι (-σιν P) 

PFLAMW χαχῶ rwitr. ΑΜ 9 ταῦτ᾽ Ρ ταῦτα FLAMVW 10 ἔτούτουσ 
ex τότε corr. M "μὲν οι. Ρ 11 μετηλϑεν V 12 δὲ om. AMWELat 
Ἐδημιτρίου F Ἐστρατηγῶν] στρατιωτῶν ΡΕῚΥ ἀχουσϑέντων om. PFLV 
προελϑεῖν] προσελϑόντων PFLV rM E 18 ἘΚέδασαν)] κέδασαν (χέδεσαν 
ΕἾ πόλιν PFLV cedessam Lat cf. αὶ 102 μεταξὺ] πλησίον PFLV δέ AMW 

14 *ce om. V *ijc om. AMW bb — 16 πολεμουμένους] nam hoc 
desiderabant duces demetrii, ut de syria eum ad galilaeam traherent putantes 
minime eum pali galilaeos sibi subiectos affligi Lat 15 τῶν Γαλιλαίων συμ- 

μαχίαν] γαλιλαίαν oo (εἰσ 1) σύμμαχον PFLV τῆς — 16 αὐτοὺς] τοὺσ 
γὰρ γαλιλαίουσ ὄντασ αὐτοῦ LAMW 10 ὑπήντησεν] ὑπήρτησεν Ῥ ὑπήν- 

5 T - e 
τησεν οὖν AMWE 17 αὐτοὺσ W Ἐχαταλειπὼν P * 0c] 0g τὸν (0 ex 
& corr. ΕἾ PFV χαὶ LW 18 βεϑσουραν P. βαιϑσούραν, «vex ε corr. Εἰ ge9- 
covo&v 1, βέ ϑσουραν  βέϑσουραν M βεεϑσούραν W βεσούραν E bessuram 
et bethsuram codd. Lat 20 αὐτῶ FL'E δὲ FLAMVW — 21 ἐγείροντοσ 
Υ μηχανήματα! Hudson μηχανήματοσ PFLV χαὶ μηχανήματα AMWE 
διστάντοσ W δὲ ἱστώντοσ (Eti. ras. AJ AM δ᾽ ἐνστάντοσ PFLV constituisse Lat 

10 
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ἱστάντος xai σπιολλῇ σπουδῇ χρωμένου zrtgl τὴν τῆς Βεϑσούρου 
σιολιορχίαν ἔδεισαν οἱ φρουροί, μὴ xarà χράτος ἐξαιρεϑέντος τοῦ 
χωρίου διαφϑαρῶσιν, :τέμιψαντες σπιρὸς τὸν Σίμωνα ἠξίουν ὅρχους 
λαβόντες, ὥστε μηδὲν oz. αὐτοῦ :ταϑεῖν, χαταλιτεεῖν τὸ χωρίον χαὶ 
γερὸς “ημήτριον ἀτιελϑεῖν. ὃ δὲ δοὺς ταύτας αὐτοῖς τὰς πίστεις 
ἐχβάλλει μὲν ἐχείνους ix τῆς σπιόλεως, αὐτὸς δὲ φρουρὰν χκαϑίστησιν 
ἰδίαν. 

7. Ἰωνάϑης δὲ ἄρας ix τῆς Γαλιλαίας ἀττὸ τῶν ὑδάτων τῶν 
Γενησάρων λεγομένων, ἔχεῖ γὰρ ἐτύγχανεν ἐστρατοτιεδευχώς, εἰς τὸ 
χαλούμενον σωὼρ :εεδίον τιροῆλϑεν οὐχ εἰδὼς ὄντας ἐν αὐτῇ τοὺς 
πολεμίους. μαϑόντες δὲ πιρὸ μιᾶς ἡμέρας οἱ τοῦ “1ημητρίου μέλ- 
λειν Ιωνάϑην ix! αὐτοὺς βαδίζειν ἐνέδραν αὐτῷ xoi τοὺς λοχήσον- 
τας ἐν τῷ ὄρει χαϑίσαντες αὐτοὶ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἀπήντων εἰς 
τὸ τιεδίον" οὺς ἰδὼν ὃ ᾿Ιωνάϑης ἑτοίμους τερὸς μάχην τταρεσχευά- 
Cero χαὶ αὐτὸς τοὺς ἰδίους στρατιώτας σπιρὸς τὸν ἀγῶνα, ὡς ἠδύ- 

varo. τῶν δὲ εἰς τὴν ἐνέδραν vzt0 τῶν “]ημητρίου στρατηγῶν κατα- 
σταϑέντων χατὰ γώτου τοῖς Ἰουδαίοις γενομένων, δείσαντες μὴ μέσοι 

ληφϑέντες ἀττόλωνται, φεύγειν ὥρμησαν. xol οἱ μὲν ἄλλοι τεάντες 
τὸν Ἰωνάϑην κατέλιπτον, ὀλίγοι δέ τινες ὡς περὶ ττεντήχοντα τὸν 
ἀριϑμὸν ὑπέμειναν, καὶ Π]ατϑίας ὃ ᾿Ζψαλώμου xci Ἰούδας ὃ Χα- 
ψέου τῆς ἁπάσης δυνάμεως ἡγεμόνες ὄντες" τολμηρῶς δὲ χαὶ μετὰ 
ἀπογνώσεως εἰς τοὺς “τολεμίους ὠσάμενοι τῷ τε ϑάρσει χατέτελη- 

$ 156 -- 1. Maccab. XI 66. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 3$2. 

1 περὶ πρὸσ P τῆς om. AMW βαιϑσούρασ F βεϑσούρασ (ex βέϑ- 
σωροῦ corr. A) LAMV βεϑσώρου W bessurae et bethsurae codd. Lat — 2 πολυ- 
ορχίαν F — 3 *zéuwavrec] zal πέμψαντεσ (καὶ suppl. m. 1 Α eras. M) PFLAM 

πρὸς ovv πρὸσ W — 4 *xzavaAtmtv P Ἐχαταλιπεῖν τε τὸ (litt. ἐν τε τὸ i. ras. 
corr. A) AM Ἐχαταλιπεῖν — Ὁ ἀπελϑεῖν om. W 5 ταύτας] om. E post 
πίστεις ir.L 8 * l'ajiAatac] ἰουδαίασ M. 9 γενησαρῶν P γεννησάρων 
FLAMW γεννησσάρων V gennisaron Lat ἐτύγχανε στρατοπεδευκὼσ F 

10 "4co9] Soup L ἀσὼρ, ὦ corr. ex οὔ uid. A ἀσσὼρ M αὐτῇ! αὐτῷ V 
12 Ἐτὸν ἰωνάϑην AMW Ἐλοχήσαντασ PFMV 14 ó om. AMWE 
Ἐπαρεσχευάζετο — 15 ἠδύνατο] hortabatur suos Lat 15 Ἑαὐτὸς om. PFL 
Ἐστρατιώτας Om. F ὡς ἠδύνατο om. E ἠδύνατο] ἐδύνατο AMW ἠδύνατο || 
παρώρμα L 16 τῶν (ante /15u.)) τοῦ F τῶν τοῦ 1, 18 ἀπολοῦνται E 
19 Ἐχατέλειπον P 20 *ozxéuswav ἃ. 19 post τενες tr. V μαϑίασ W ματταϑίασ 
E ὃ dwaàauovP ὃ ψαλώμου AM. ὃ ψαλωμοῦ W salomi (falomi cod. Neapol.) 
Lat ὁ Xawéov] ὃ χαψαίου (ὃ ex ὦ corr., αἰ 1. ras. corr. A) FLAMV ἀχεψεοῦ 
W chapsei Lat 21 τολμηρῶς δὲ] οἱ τολμηρῶσ LAMWE et ut uid. Lat 
22 "τῷ] τὸ L! ϑράσει LAMWE κατέπληξεν W 
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Sav αὐτοὺς xol ταῖς χερσὶν ἀπτέστρεψαν εἰς φυγήν. οἱ δ᾽ ἀναχωρή- 
σαντὲς τῶν Ιωνάϑου στρατιωτῶν ὡς εἶδον τοὺς στολεμίους τραπέν- 
τας, ἐπισυλλεγέντες ex τῆς φυγῆς ὥρμησαν αὐτοὺς διώχειν xol τοῦτ᾽ 
ἐποίησαν μέχρι Κεδάσων, οὗ τὸ στρατόπεδον ἣν τοῖς πολεμίοις. 

s. Κρατήσας οὖν Ἰωνάϑης τῇ μάχῃ λαμτερῶς xaL δισχιλίους 5 
τῶν ἐχϑρῶν ἀποχτείνας ὑπτέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. δρῶν οὗν, 
ὅτι πάντ᾽ αὐτῷ xarà νοῦν προνοίᾳ ϑεοῦ χωρεῖ, πρὸς Ῥωμαίους 
πρεσβευτὰς ἀπέστειλεν, ἀνανεώσασθαι βουλόμενος τὴν γενομένην 
τῷ ἔϑνει πρὸς αὐτοὺς ἔμπροσθεν φιλίαν. τοῖς δ᾽ αὐτοῖς πρεσ- 
βευταῖς ἐπέστειλεν ἀπὸ τῆς Ῥώμης ἀναστρέφουσιν πρὸς τοὺς Σπαρ- 
τιάτας ἀφιχέσϑαι χαὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς ὑπομνῆσαι φιλίαν καὶ συγ- 
γένειαν. οἱ δ᾽ ὡς ἦλθον εἰς τὴν Ῥώμην :ταρελϑόντες εἰς τὴν 
βουλὴν αὐτῶν xal τὰ παρὰ Ἰωνάϑου τοῦ ἀρχιερέως εἰπόντες, ὡς 
πέμινειεν αὐτοὺς ἐπὶ τῇ τῆς συμμαχίας βεβαιώσει, τῆς βουλῆς ἐπε- 
χυρωσάσης τὰ πρότερον αὐτῇ περὶ τῆς Ἰουδαίων φιλέας ἐγνωσμένα 
xci δούσης ἐπιστολὰς πρὸς ἅπαντας τοὺς βασιλεῖς τῆς -dolag καὶ 

Εὐρώπης χαὶ τῶν πόλεων ἄρχοντας αὐτοῖς χομίζειν, ὅτεως ἀσφαλοῦς 

τῆς εἰς τὴν οἰχείαν χομιδῆς δι᾿ αὐτῶν τύχωσιν, ἀναστρέφοντες εἰς 
τὴν Σπάρτην χιαρεγένοντο zai τὰς ἐπιστολάς, ἃς ἔλαβον παρὰ Ἴω- 
γάϑου, αὐτοῖς ἀπέδοσαν. τὸ δ᾽ ἀντίγραφον ἣν τόδε" ἀρχιερεὺς 
Ἰωνάϑης τοῦ ἔϑνους τῶν Ἰουδαίων xai ἡ γερουσία χαὶ τὸ χοινὸν 

τῶν ἱερέων nqu c Σ εν ἐφόροις χαὶ γερουσία χαὶ erue τοῖς 

$8 162 — 1. Maccab. XI 19: 

PFLAMYWELat Zonaras n p. 382 Exc de legationibus. 
1 "ἀπέτρεψαν W δὲ LAMWE — 4 χεδάσων, ὦ i. ras. corr. A χαεδέσων sic 

P χεδεσσων W cedessam Lat τῶν πολεμίων FLV hostium Lat — 5 Ἐωάνϑησ 
cod. Ambros. ἐωνάνϑησ cod. Monac. Exc Ἐλαμπρὸσ L! * δισχιλίους] 
tria milia apud Maccab. ^ 6 *ópo»] incip Exc ovv] δ᾽ FV δὲ LAMW, om. 
EExc 7 πάντα AMWE πάντα κατὰ νοῦν αὐτῶ χωρϊεῖ (sic) χαταπρόνοιαν 
ϑεοῦ Exc 8 πρεσβευτὰσ πρὸσ ῥδωμαίουσ tr. AMWEEXxc 9 δ᾽ αὐτοῖς] 
δὲ (δ᾽ V) αὐτοῦ AMVE Lat Exc δὲ W 10 ἀπέστειλεν FL ἐπέστρεψεν E 
vzootoéígovo. E ἘΣπαρτιάτας] παρτιάτασ 1, παρτιώτασ P στρατιώτασ 
Exc 11 *xal τὴν συγγένειαν PFLV 12 δὲ ME Exc et ex corr. A 
ὡς ἦλθον] ἐλϑόντεσ EExc χαὶ ante παρελϑόντες add. Exc 13 αὐτῶν 
om. E Exc Ἐπαρὰ] παρὰ τοῦ LAMW Ἐξίπόντοσ LM! 14 πέμψειεν, 
wi ras A τῇ τὴν ΡΕῪ βεβαίωσιν PFV 15 πρότερα E 10 Ἐχαὶ om. 

Exc tovc] τούσ τε AMWEExc Ἐχαὶ Εὐρώπης om. Lat 17 Ἐαὐτοῖς] 
αὐτῆσ cod. Schotti αὐτοῦ cod. Monac. Exc Ἐχομίζων F 18 * oixlav 

FLA!'W Ἐχομιδῆς! χώραν κομιδῆσ AM litt. Ἐχώραν — αὐτῶν c 1. ras. 
circiter 14 litt, m. 2 A Ἐτύχωσιν] fin. Exc ἀναστραφέντεσ Ὲ 19 ἃς om. 
F 20 ἀπέδωσαν P ἐπέδοσαν E δὲ AMW 22 ἱερέων) ἰουδαίων V 
δήμῳ) δημόταισ καὶ AM δημόταισ W τοῖς ἀδελφοῖς om. W Lat 
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ἀδελφοῖς χαίρειν. εἰ ἐρρωμένοις ὑμῖν xal τὰ χοινὰ zal τὰ ἴδια 
^ - [44 » , € ^g » , ^ 

χωρεῖ κατὰ νοῦν, οὕτως ἂν ἔχοι ὡς Bovióueda, ἐρρώμεϑα δὲ xal 
, , , ) - 

ἡμεῖς. ἐπειδὴ τοῖς ἔμτεροσϑεν χρόνοις χομισϑείσης Ovía τῷ ycvo- 
ἐν ) , - ^ , € - 

μένῳ ἀρχιερεῖ cap ἡμῖν παρὰ “ρέως τοῦ βασιλεύσαντος ὑμῶν 
- ^ ^ - € , € - ^ ς - 

ἐχειστολῆς διὰ “]1ημοτέλους τιερὶ τῆς ὑτιαρχούσης ὑμῖν τιρὸς ἡμᾶς 
* ) , , 4*1 d 

συγγενείας, ἧς ὑχιοτέταχται τὸ ἀντίγραφον, τήν ve ἐτειστολὴν ἐδε- 
$9; , - ,^ * - } “ὦ », 7 - . , 

ξάμεϑα τιροϑύμως xal τῷ -uüuovéAer χαὶ τῷ «ρεῖ εὐνοϊχῶς διετέ- 
, - , 3 PN ^ ^ - - 

Suv, οὐ δεόμενοι τῆς τοιαύτης ατοδείξεως διὰ τὸ £x τῶν ἱερῶν 
- - , ^ , - ) 

ἡμῶν τιξτειστεῦσϑαι γραμμάτων, τὸ μὲν τεροχατάρχειν τῆς ἀναγνω- 
ἥ ἢ , n 9. : m 1 , 

ροίσεως οὐδὲ δοχιμάζομεν μὴ xal τιροαρτιάζειν δοχῶμεν τὴν za 
- ^ÉÁÍ - d , , ? ^ - 

ὑμῶν διδομένην δόξαν, “τολλῶν δὲ χρόνων διαγενομένων eo τῆς ἐξ 
, - 2 , CUM. , E] - c x “ων , 

ἀρχῆς ἀναττοληϑείσης ἡμῖν οἰχειότητος ἕν ταῖς ἱεραῖς xal ἐπωνύμοις 
€ , , - - , € - ς , 

ἡμέραις ϑυσίας τῷ ϑεῷ τιροσφέροντες xai ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας σωτη- 
dan "mS 414.7 55. S ^ 

οίας τε xai νίχης αὐτὸν τταραχαλοῦμεν. πολλῶν Ó ἡμᾶς zoAéucy 
, JI ^ - , D , » JOKES vt 35 3 

γεεριστάντων διὰ τὴν τῶν γειτνιώντων σελεονεξίαν ov9^ ὑμῖν οὔτ 
ἄλλῳ τῶν σπιροσηχόντων ἡμῖν ἐνοχλεῖν ἐχρίναμεν. χαταγωνισάμεγοι 

, , ' € , , ^ 

δὲ τοὺς τιολεμίους zéuszovrec πρὸς Ῥωμαίους Νουμήνιον τὸν Zy- 
, * 3 ΄ - 3 - , , 

τιόχου xal Ἄντίπατρον τὸν Ἰάσονος τῶν c0 τῆς γερουσίας ὄντων 
b LA - MY 4 2 - M c - , 

cap ἡμῖν iv τιμῇ, ἐδώχαμεν αὐτοῖς xci πρὸς ὑμᾶς ἐτειστολάς, 
2 , - E , - 3 

ὅπως ἀνανεώσωνται τὴν τιρὸς ὑμᾶς ἡμῖν συγγένειαν. χαλῶς οὖν 
, ? , € ΡΞ T 2 , 

χοιήσετε xai αὐτοὶ γράφοντες ἡμῖν xai zegi ὧν av δέησϑε ἐτπει- 
^ c c , ς - c ΄ 

στέλλοντες, ὡς εἰς czavra προϑυμησομένοις ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας 

ἃ 167 — 1. Maccab. XII 7. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 382. 

1 ἀδελφοῖσ, δελφοῖσ suppl. m. 1 nulla rasura A εἰ om. PFV 2. χωρεῖ] 
χαίρειν Ῥ χωρεῖν ΕἾ 3 ywouévo 1 4 ἀρχιερεῖ — παρὰ om. V παρ᾽ 
ἡμῖν om. PF — "4o£vc] ἄρεωσ P ἄρεοσ (oi. ras. F) FV ἀρείου LAMW areo Lat 
“αρείου Maccab., cf. XII 225 5 διὰ /fuocvéAovc] et ab omni populo Lat 
δημοτελοῦσ PFLA'W ἡμῖν πρὸσ ὑμᾶσ FLAMVW etfort. Lat 1 δημοτελεῖ 
PFLW populo Lat ἄρει FV ἄρεει P ἀρείω LAMW areo Lat εὐνοϊχῶσ, 
v iras. F 29 .πεπιστεῦϑαι PFL πεπεῖσθαι AMW credidimus Lat μὲν] μὲν 
οὐν LAMVW ἀναγνωρήσεωσ P 10 οὐδὲ] οὐκ LAMW —— ἐδοχιμάζομεν MW 
ἐχδοχιμάζομεν AL καὶ om. W 11 δεδομένην PFLV διαγεγενημένων 
FLAMVW 12 ἀναποληϑείσης! ἀναπληρωϑείσησ LAMW 18 ἡμετέρασ ΕὟ 
14 τε om. AMW παρᾶκα --λοῦμεν V δὲ AMW 19 γειτνιόντων PL 

πλεονεξίαν] περίστασιν PLV περιστασίαν Εἰ auaritian Lat οὔτε ἀλλοισ 
LAMW Lat ὑμῖν PFLV 17 νουμίνιον L ἀντιμάχου FLAMVW 
18 ἰάσωνοσ LAM!VW τῆσ i.ras. F 19 ἡμῶν L πρὸς ὑμᾶς] ὑπάρχουσαν 
AMW 20 συγγένειαν] φιλίαν AMW cognationem Lat 21 ποιήσεται P 
xci om. AMW oui» P δεῆσϑαι P ἐπεστέλλοντεσ, ἐλλ i. ras. M 

22 προϑυμηϑησομένοισ (-ova LW) LAMVW — zustégao F 
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182 ANTIQ. IUD. XIII 170—175 (V. 5—10) 

προαιρέσεως.“ οἱ μὲν ovv .«Ζαχεδαιμόνιοι τούς τε πρεσβευτὰς φιλο- 
φρόνως ὑπεδέξαντο xal ψήφισμα ποιησάμενοι περὶ συμμαχίας 

xci φιλίας πρὸς αὐτοὺς ἀττέστειλαν. 

9. Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον τρεῖς αἱρέσεις τῶν Ἰουδαίων 
ἦσαν, «i περὶ τῶν ἀνϑρωτείνων πτραγμάτων διαφόρως ὑπελάμβανον, 
ὧν ἡ μὲν Φαρισαίων ἐλέγετο, ἡ δὲ Σαδδουχαίων, ἡ τρίτη δὲ 'Eo- 
σηνῶν. οἱ μὲν οὖν Φαρισαῖοι τινὰ καὶ οὐ πάντα τῆς εἱμαρμένης 

ἔργον εἶναι λέγουσιν, τινὰ δ᾽ ἐφ᾽ ἕαυτοῖς ὑτπτάρχειν συμβαίνειν τὲ 
χαὶ μὴ γίνεσϑαι. τὸ δὲ τῶν Ἐσσηνῶν γένος πάντων τὴν εἷμαρ- 
μένην κυρίαν ἀττοφαίνεται καὶ μηδὲν 0 μὴ xar ἐχείνης ψῆφον av- 
ϑροώτσοις ἀπαντᾶν. Σαῦδουχαῖοι δὲ τὴν μὲν εἱμαρμένην ἀναιροῦσιν 

οὐδὲν εἶναι ταύτην ἀξιοῦντες οὐδὲ κατ᾿ αὐτὴν τὰ ἀνϑρώτεινα τέλος 
λαμβάνειν, ἅτταντα δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς κεῖσϑαι, ὡς καὶ τῶν ἀγαθῶν 
αἰτίους ἡμᾶς γινομένους χαὶ τὰ χείρω παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀβουλίαν 
λαμβάνοντας. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀχριβεστέραν :τεποίημαι δή- 
λωσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ βίβλῳ τῆς Ἰουδαϊκῆς πραγματείας. 

10. Οἱ δὲ τοῦ “ημητρίου στρατηγοὶ τὴν γεγενημένην ἧτταν 
ἀναμαχέσασϑαι βουλόμενοι, ττλείω τῆς τεροτέρας δύναμιν συναγα- 
γόντες ἦλϑον ἐπὶ τὸν Ιωνάϑην. ὃ δὲ ἐπιόντας πυϑόμενος ὀξέως 
ἀττήντησεν αὐτοῖς εἰς τὴν Ἵμαϑῖτιν" οὐ γὰρ ἔγνω σχολὴν αὐτοῖς 
παρασχεῖν, ὥστ᾽ εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐμβαλεῖν. στρατοπεδευσάμενος 
δὲ τῶν πολεμίων ἄττωϑεν σταδίοις ττεντήχοντα πέμτεει τοὺς χατο- 
ψομένους αὐτῶν τὴν παρεμβολὴν καὶ zc εἶεν ἐστρατοτιεδευχότες. 
τῶν δὲ κατασχότεων z&yr αὐτῷ φρασάντων καί τινας συλλαβόντων 
γυχτός, οἱ αὐτοῖς μέλλειν ἐπιτίϑεσθαι τοὺς ττολεμίους ἐμήνυον, 

$ 170 — 1. Maccab. XII 20; ὃ 174 — 1. Maccab. XII 24. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 382, 390, 383. 

1 uiv ovv] δὲ AMWE Ἐπρεσβυτὰσ ex corr. P 2 περὶ — φιλίας] 
de amicitiis Lat φιλίασ καὶ συμμαχίασ tr. AMWE — 3 Ἐκπέστελλον P ἀπέ- 
στειλον W 4 τοῖσ ἰουδαίοισ E 6 Ἐφαρισσαίων F τ Ἐφαρισσαῖοι F 
8 λέγουσι u. 1 post Φαρισαῖοι tr. AMW ἔλεγον E dicebant Lat εἶναι λέγουσιν 
ἔργον tr. V δὲ E Ἐξαυτοῖς] ἡμῖν αὐτοῖσ LAMWE — 9 Ἐχαὶ ἢ Lowthius 

κἡμαρμένην 1 11 ἀπαντᾶ PFLVWE et fort. Lat — 12 οὐδὲ] Dindorf 
οὔτε codd. E — *zer& ταύτην AMW ἀνϑρώπεια AMWE 13 δ᾽ AMW 
χεῖσϑαι] τίϑενται FLAMVWE supponunt δῇ 14 ἡμᾶς] αὐτοὺσ ἡμᾶσ Ἐ ἡμᾶσ 
αὐτοὺσ LAMVWE nos ipsos Lat γενομένουσ PE . *zag& τὴν] negl PF 
παρὶὼ V 158 *ukv om. W — 17 τὴν γενομένην AMWE — 18 δυνάμεωσ E 
19 "δ᾽ FLAMV 20 Ἐὑπήντησεν FV *«vroic] αὐτὴν F αὐτοὺσ W 
ἀμαϑήτιν PF amathetidem Lat — ov] οὐδὲ E 21 ὥστ᾽ óc W ὥστε E 
22 litt. πολεμ i. ras. P ἄποϑεν P!FA: 23 "ξστρατοπαιδευχότεσ L 
24 πάντα E 25 αὐτοῖς] αὐτῶ (ὦ ex ὃ corr. m. 2 L) FLAMVWE 

Qt 
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σερογνοὺς ἠσφαλίσατο, τιροφυλαχάς τε σιοιησάμενος ἔξω τοῦ στρα- 

τοτιέδου xal τὴν δύναμιν δι᾿ ὅλης τῆς νυχτὸς ἐν τοῖς ὅτελοις ἔχων 

στασαν καὶ παρηγγελχὼς αὐτοῖς τὰς ψυχὰς ἐρρωμένους elvat xai 
ταῖς διανοίαις οὕτως ἔχειν, ὡς χαὶ διὰ τῆς νυχτὸς εἰ δεήσειε μαχε- 

σομένους, ὥστε μὴ λαϑεῖν αὐτῶν τὴν προαίρεσιν. οἱ δὲ τοῦ “1η- 
μητρίου στρατηγοὶ πυϑόμενοι τὸν ᾿Ιωνάϑην ἐγνωχότα οὐχέτι τὴν 

γνώμην ἦσαν ὑγιεῖς, ἀλλ᾽ ἐτάραττεν αὐτοὺς τὸ καταφώρους τοῖς 
ἐχϑροῖς γεγονέναι xal μηδενὶ τεροσδοχᾶν αὐτῶν ἐπιχρατήσειν ἑτέρῳ 
τῆς ἐπιβουλῆς διημαρτημένης" éx γὰρ τοῦ φανεροῦ διαχινδυνεύοντες 
ovx ἐνόμιζον εἶναι τοῖς Ἰωνάϑου ἀξιόμαχοι. φυγὴν οὖν ἐβουλεύσαντο, 
xal ztvQà χαύσαντες πολλά, ὡς ὁρῶντες οἱ τεολέμιοι μένειν αὐτοὺς 

ὑπολάβοιεν, ἀνεχώρησαν. ὃ δὲ ᾿Ιωνάϑης ἕωθεν :τροσμίξας αὐτῶν 

τῷ στρατοττέδῳ xal καταλαβὼν ἔρημον αὐτό, συνεὶς ὅτι πιεφεύγα- 
σιν ἐδίωκεν. οὐ μέντοι φϑάνει καταλαβεῖν" ἤδη γὰρ τὸν Ἐλεύϑε- 
ρον ποταμὸν διαβεβηκότες ἦσαν ἐν ἀσφαλεῖ. ποιησάμενος οὖν Exei- 
ϑὲν τὴν ὑποστροφὴν εἰς τὴν ᾿ραβίαν καὶ ττολεμήσας τοὺς Ναβα- 
τηνοὺς καὶ πτολλὴν αὐτῶν λείαν ἀτεελάσας xai λαβὼν αἰχμαλώτους 
ἐλϑὼν εἰς -Jauacxóv ἐχεῖ τεάντα ἀτεέδοτο. m0 δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν 
xci Σίμων ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν Ἰουδαίαν ἅπασαν ἐπελϑὼν xal 
τὴν Παλαιστίνην ἕως σχάλωνος ἠσφαλίσατο φρουρίοις, καὶ ττοιή- 
σας ταῦτα xai τοῖς οἰχοδομήμασιν ὀχυρώτατα χαὶ ταῖς φυλαχαῖς 
ἦλϑὲν εἰς Ιόπττην xci καταλαβόμενος αὐτὴν εἰσήγαγεν μεγάλην 

$ 176 — 1. Maccab. XII 27. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 383. 

1 τε om. PFLV 2 τοῖς om. AMWE 3 αὐτοὺσ L τὰς ψυχὰς] 
V ταῖσ ψυχαῖσ PFLAMW ἐρρωμένουσ, v ex 1 corr. P ἐρρωμένοισ V 

4 μαχησομένουσ AVW μαχέσομένουσ M μαχομένουσ 1, μαχουμένους coni 
6 ἐγνωχότα] μεμαϑηκότα AMWE cognouisse Lat 1 *évagaooetv AMW 
“χαταφώρουσ, φώρου 1. ras. F χαταφόρουσ P!'A'W 8 προσδοχᾶν] προσδο- 
κώντων LAMW προσδοχοῦντας ed. pr. ἐπικρατήσειν] ἔτι κρατήσειν AMW ἔτι 
ἐπικρατήσειν, ἕτέρωσ W 10 *jov&9ovo P "ἀξιώμαχοι 1, φυγεῖν FLME 
etex corr. A fugam Lat 11 ὡς] óc ἂν FLAMVWE 12 ὑπολάβοιεν] ὑπολά- 
βωσιν 1, ὑπολαμβάνωσιν FAMVWE 18 αὐτῶ FLV 14 ἐλευϑέριον AMW 
15 διαβεβηχότεσ ποταμὸν tr. FLAMVW ἀσφαλῆ PL! 106 Ἐναβατινοὺσ PL 
nabataeos Lat Ζαβεδαίους uel Ζαβαδέους Maccab. 17 "λίαν PV — *azsAc- 
σασ ex ἀπολέσασ corr. uid. F — 18 *zévrao F ἀπέδοτο] reposuit Lat 
19 Ἐπᾶσαν AMW 20 τὴν om. W Ἑησφαλήσατο L φρουρίοις] τὰ 
φρούρια AMWE 21 ὀχυρώτατα] ὀχυρώσασ ταῦτα P ὀχυρὰ V ὀχυρώματα 
LW tuta Lat ὀχυρώματα (ὀχυρὰ V) post φυλακαῖς tr. LV — 22 ἤλϑεν εἰς 
Ἰόππην] εἰσ ἰόππην (ἰόπην E) ἧχε (-χεν A*TW) AMWE 
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, , 3 ' , - , 

qoovoav* ἤχουσε γὰρ τοὺς Ἰοπτιτηγοὺς βουλομένους τοῖς Ζημητρίου 
στρατηγοῖς τταραδοῦναι τὴν πτόλιν. 

- 29 5 , c ? 3 , 2 
11. Ταῦτ᾽ ovv διοιχησάμενοι 0 τε Σίμων xal ΙΪωνάϑης ἢλϑον 

b] € , * * ^ ^ c 2) NEN S ^ 3 

eic Ἱεροσόλυμα. συναγαγὼν δὲ τὸν λαὸν ἅπαντα εἰς τὸ ἱερὸν Io- 
γάϑης συνεβουλεύετο τά τὲ τείχη τῶν ᾿εροσολυμιτῶν ἐπισχευάσαι 

, ld ' 0^4 ^ 2 - 

xal τὸ χαϑηρημένον τοῦ ττερὶ τὸ ἱερὸν ττεριβόλου τεάλιν ἀναστῆσαι 
, € AJ - ^ 2 , ^ A 

xal πύργοις ὑψηλοῖς ἐξοχυρῶσαι τὰ περὶ αὐτό, πρὸς τούτοις δὲ 
; — / 4^ ἊΝ E , E 

xal μέσον τῆς ττόλεως ἄλλο τεῖχος ἀνοιχοδομησαμένους αττοφράξαι 
p AM S ^X ' LL ^ - LU , P] - 

τοῖς ἐν τῇ ἄχρᾳ φρουροῖς τὴν πόλιν xal τῆς εὐτιορίας αὐτοὺς τῶν 
, m" 3 E ' , , M ἘΞ: 

σιτίων τοῦτον ἀττοχλεῖσαι τὸν τρόττον, ἔτι y6€ μὴν xol τὰ ἐν τῇ 
, ΄ - - , 3 L 3 , 

χώρᾳ φρούρια ττοιῆσαι zt0ÀO τῆς ὑπαρχούσης αὐτοῖς ἀσφαλείας 
9, , - j , - ^f , - 

Οχυρώτερα. τῆς δὲ γνώμης xol τῷ πλήϑει δοχιμασϑείσης χαλῶς 
, JUN ^ ' ' LL » , , ^ 

ἔχειν αὐτὸς uiv τὰ χατὰ τὴν πόλιν ῳχοδόμει, Σίμωνα δὲ và κατὰ 
ὴν XO 33 | ἀσφαλισό δ δὲ 4Ζημή διαβὰς εἰς τὴν χώραν ἐξέττεμιψεν ἀσφαλισόμενον. ὃ δὲ “ημήτριος διαβὰς εἰς 
' , ξ ΄ , n ^ bo 

τὴν Π]εσοποταμίαν ἧχεν ταύτην τὲ βουλόμενος xci τὴν Βαβυλῶνα 

χατασχεῖν, χαὶ τῶν ἄνω σατρατιειῶν ἐγχρατὴς γενόμενος ἐντεῦϑεν 
ΞΕ ^ [44 - , 3 , ^ , 

ποιεῖσϑαι τὰς ὅλης τῆς βασιλείας ἀφορμάς" xol γὰρ oi ταύτῃ χατοι- 
- cr. ^ , - , ^ ) 

χοῦντες Ἕλληνες xoi Π]αχεδόνες συνεχῶς ἐπρεσβεύοντο πρὸς αὑτόν, 
) S Y , c N c , 

εἰ σρρὸς αὐτοὺς ἀφίχοιτο, ztapaÓcOsLY μὲν αὑτοὺς ὑτεισχνούμενοι, 
, ^ 2 , * , "27 , 

συγχαταπολεμήσειν δὲ Αρσάχην τὸν Πάρϑων βασιλέα. ταύταις 
- , c 3 , , 

ἐπαρϑεὶς ταῖς ἐλπίσιν ὥρμησεν πρὸς αὑτούς, εἰ χαταστρέιμαιτο 

ξ 180 — 1. Maccab. XII 34. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 383. 

1 ἰοππινοὺσ P ἰοπηνοὺσ E βουλευομένουσ AMW βούλεσϑαι E. 2 παρα- 
δοῦναι ovgatgyoictr. AMWE 8 ταῦτα Εὶ *óowejocusvoo 1, 490v] ἤλϑαν 
V ὑπέστρεψαν AMWELat ἦλϑον — 4 Ἰωνάϑης om. i. marg. suppl. m. 1 L 
4 *zic] εἰσ τὰ AW Ἐδπαντ᾽ ΕἸ *ó ἰωνάϑησ V 5 συνεβούλευε E Ἔτε 
om. PFLV τείχη post ἐπισχευάσαι tr. FLV ἱεροσολύμων (οσολύμων 1. ras. 
5 litt. m. 2 L) FLVE ἐπισχευάσαι] ἐπικατασχευάσαι P. ἐπικατασχευάσασϑαι 
AMWE 1 ὑψηλοῖς] ἰσχυροῖσ P "ὀχυρῶσαι P αὐτό] αὐτὸν, πρὸ L 
8 ἀνοιχκοδομησάμενοσ LAMWE 9 πόλιν] ἀγορὰν AMWE καὶ τῆς — 18 
φχοδόμει ierauit 1, τῆς] τοῖσ W αὐτοὺς] VE αὐτῶν PF αὐτοῖσ LAMW 
10 Ἐἀποκχλίσαι priore loco 1, 12 ὀχυρώτερα] ἰσχυρότερα FLAMVWE tutiora 
uel fortiora (h. e. ὀχυρώτερα καὶ ἰσχυρότερα) Lat " δοκιμασϑείσης post γναΐ- 
μης tr. V 18 Ἑωχοδόμει suppl. m. 1 L priore loco 14 "ἀσφαλισόμενον ἐξέ- 
πεμψεν tr. AMW διαβὰς] καταβὰσ PFL transiens Lat ἀναβὰς coni 10 σατρα- 
πιῶν PFMV σατραπῶν cod. Busb. E σατραπίας Zon Ἐγινόμενοσ LAMW 
Ἐἐξντεῦϑε F 11 ταύτην E. 18 συνε: 400, o9 i. ras. atramento recent. ἃ συνέρ- 
χεσϑαι NELat 19 "παραδόσειν P χαὶ παραδώσειν αὐτοὺσ PFLAMWE 

20 Ἐσὺυνχαταπολεμήσειν P Ἐτὸν] τῶν FL τὸν (0 ex o corr. A) τῶν AMW 
*r«vtauc] ταύταισ δὲ AMW 21 Ἐπρὸς] ἐπ᾿ P πρὸσ i.ras. M χατα- 

στρέψοιτο LAMW 
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τοὺς Πάρϑους xci γένοιτ᾽ αὐτῷ δύναμις, τὸν Τρύφωνα πολεμῆσαι 
διεγνωχὼς xal τῆς Συρίας ἐχβαλεῖν. δεξαμένων δὲ αὐτὸν τεροϑύμως 
τῶν ἐν τῇ χώρᾳ, συναγαγὼν δύναμιν ἐπολέμησεν τιρὸς τὸν ρσά- 
χὴν, χαὶ τὴν στρατιὰν ττᾶσαν ἀποβαλὼν αὐτὸς ζῶν ἐλήφϑη, χαϑὼς 

χαὶ ἐν ἄλλοις δεδήλωται. 

VI. 1. Τρύφων δ᾽ ἐπειδὴ τὰ περὶ τὸν “]1ημήτριον ἔγνω τοιοῦτο 
λαβόντα τέλος οὐχέτ᾽ ἣν ᾿Ἱντιόχῳ βέβαιος, ἀλλ᾽ ἐπεβούλευεν ὥστ᾽ 
αὐτὸν ἀγιοχτείνας τὴν βασιλείαν αὐτὸς χατασχεῖν. ἐνετιόδιζέ γε 
μὴν αὐτοῦ τὴν ττροαίρεσιν ταύτην ὃ “ταρὰ Ιωνάϑου φόβος φίλου 
τυγχάνοντος “Τντιόχῳ, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐχττοδὼν :τοιήσασϑαι τὸν Ἰω- 
γάϑην τιρῶτον ἔγνω xai τότε τοῖς περὶ τὸν ᾿Αντίοχον ἐγχειρεῖν. 
ἀγιάτῃ δ᾽ αὐτὸν χαὶ δόλῳ χρίνας ἀνελεῖν εἰς Βαιϑσὰν ix τῆς 2v- 
τιοχείας τιαραγίνεται τὴν καλουμένην ὑφ᾽ Ἑλλήνων Σχυϑόπολιν, εἰς 
ἣν μετὰ τεσσάρων αὐτῷ μυριάδων ᾿Ιωνάϑης ἀττήντησεν ἐπτιλέχτου 
στρατοῦ" πολεμήσοντα γὰρ αὐτὸν ἥκειν ὑτεελάμβανεν. ὃ δ᾽ ἕτοιμον 
εἰς μάχην γνοὺς τὸν Ιωνάϑην ὑπέρχεται δώροις αὐτὸν xai φιλο- 
φρονήσει, καὶ τοῖς ἡγεμόσιν αὐτοῦ τιειϑαρχεῖν Ιωνάϑῃ προσέταξεν, 
τούτοις τειστώσασϑαι βουλόμενος εὔνοιαν xai “τᾶσαν ὑπόνοιαν ἐξε- 
λεῖν εἰς τὸ καταφρονήσαντα λαβεῖν ἀφύλαχτον οὐδὲν τεροορώμενον. 
τήν τὲ στρατιὰν συνεβούλευεν αἀττολῦσαι" xal γὰρ viv οὐ δεόντως 
αὐτὴν ἐπάγεσθαι, πολέμου μὲν ovx ὄντος, εἰρήνης δὲ ἐχούσης τὰ 
χεράγματα᾽ χατασχόντα μέντοι γε περὶ αὐτὸν ὀλίγους εἰς Πτολε- 
μαΐδα συνελϑεῖν σταρεχάλει" “ταραδώσειν γὰρ αὐτῷ τὴν πόλιν τά 
τὲ ἄλλα πιάνϑ'᾽ ὅσα χατὰ τὴν χώραν ἐστὶν ὀχυρώματα τεοιήσειν ev 
αὐτῷ" xol γὰρ τούτων ἕνεκα τταρεῖναι. 

$ 187 — 1. Maccab. XII 39. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 383. 

1 γένοιτο FV αὐτῷ] αὐτοῦ PFW αὐτόϑεν αὐτῶ 2 ὅδ᾽ FV 
ὃ Ἐἐξπολέμησαι τὸν om. AMWE 4 στρατείαν ΒΞ,ὀ *&nzaoav V 
ἐλήφϑη] - -ἐλήφϑη Α ἀπελείφϑη W ἀπελήφϑη E 5 x«l om. AMW δεδηλω- 
χαμὲν AMW rettulimus Lat 6 1. marg. ε΄ L X Lat δὲ LAMWE τοιοῦτον 
FE 7 oix ἔτι E ὥστε E. 8 *avcóv] αὐτὸσ Υ 9 ταύτην om. Ε *iove- 
9ovs P 10 Ἐἀντιόχου PF τοῦτο LAMWE 11 περὶ] ἐπὶ FLAMVWE 
12 δὲ E Βαιϑσὰν] βαϊσϑᾶν P βεθϑσὰν FLAM βέϑσαν VW bethsuram Lat 
ἐχ S. M 15 ὑπέλαβεν FLAMVW 16 γνοὺς τὸν Ἰωνάϑην] ἰωνάϑην ἰδὼν 
AMWE cum ionathan uidisset Lat ἰωνάϑην εἰσ μάχην iovir.E — 17 ἰωνά- 
ϑησ E προσέτασσε (tv A!) AMW προσέταττε ὦ 20 Ἐσυνεβούλευσεν LV 

0 x ἢ 

δεντωσ, supra o s. o m. 21, 21 δ᾽ FV 22 Ἐχατασχόντα] καὶ κατασχόντα 
P  *eoróv V 28 "παραδόσειν L — *yági.ras.ilitt. M 24 πάντα E 
εἰσὶν VE — *oyvoorara PA ὀχυρότατα Μ ἐπ ὑπ᾽ PFLVE 
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2. Ὁ uiv oov Ἰωνάϑης οὐδὲν τούτων ὑπονοήσας, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 
εὐνοίας xol γνώμης ἀληϑοῦς τὸν Τρύφωνα συμβουλεῖσαι ταῦτα 
χειστεύσας τὴν μὲν στρατιὰν ἀττέλυσεν, τρισχιλίους δὲ χατασχὼν 
μόνους τοὺς μὲν δισχιλίους ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ κατέλιττεν, αὐτὸς δὲ 
μετὰ τῶν χιλίων ἧχεν εἰς Πτολεμαΐδα σὺν Τρύφωνι. τῶν δ᾽ ἐν τῇ 
Πτολεμαΐδι χλεισάντων τὰς πύλας, τοῦτο γὰρ ἣν αὐτοῖς ὑττὸ τοῦ 
Τρύφωνος ττροστεταγμένον, Ἰωνάϑην ἐζώγρησεν, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ 
πάντας ἀπέχτεινεν. ἔπεμψεν δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ xava- 
λειφϑέντας δισχιλίους, ὅττως ἂν xal τούτους ἀτπτολέσωσιν᾽ ἀλλ᾽ 

οὗτοι μὲν ὑπτὸ φήμης τῶν :τερὶ τὸν ᾿Ιωγάϑην συμβεβηχότων ἔφϑη- 
σαν πρὶν ἢ τοὺς ὑπὸ Τρύφωνος ἀπεσταλμένους ἀφιχέσϑαι φραξά- 
μενοι τοῖς ὅτελοις ἐκ τῆς χώρας ἀπελθεῖν. οἱ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς πεμ- 

φϑέντες ἰδόντες ἑτοίμους ὑττὲρ τῶν ψυχῶν ἀγωνίέζεσϑαι μηδὲν av- 
τοῖς ἐνοχλήσαντες τιρὸς τὸν Τρύφωνα ὑττέστρεψαν. 

3. Οἱ δ᾽ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀχούσαντες τὴν Ἰωνάϑου σύλ- 

ληιμεν xal τὴν τῶν σὺν αὐτῷ στρατιωτῶν ἀττώλειαν αὐτόν τε ἐκεῖνον 
ἐπὶ τοῖς συμβεβηχόσιν ὠλοφύροντο xai δεινὴ τἀνδρὸς ἐπειζήτησις 
παρὰ ττᾶσιν ἣν, δέος ve μέγα καὶ κατὰ λόγον αὐτοῖς ἐμπτεσὸν ἐλύπει, 
μὴ τῆς Ἰωνάϑου ἀνδρείας ἅμα xol ττρονοίας ἀφηῃρημένων τὰ πέριξ 
ἔϑνη χαλεπῶς ἔχοντα πρὸς αὐτοὺς xci διὰ Ιωνάϑην ἠρεμοῦντα 
γῦν αὐτοῖς ἐπισυστῇ xci ττολεμοῦντες elg τοὺς περὶ τῶν ἐσχάτων 
χινδύνους ἀναγχάζωνται χαϑίστασϑαι. χαὶ δὴ τοῦτ᾽ αὐτοῖς ὡς 
ὑπενόουν συνέτπεεσεν᾽ τὸν γὰρ Ἰωνάϑου ἀχούσαντες ϑάνατον oi ἐχ 
τῶν ἐϑνῶν πολεμεῖν ἤρξαντο τοὺς Ἰουδαίους ὡς ἀποροῦντας ἣγε- 

$ 191 — 1. Maccab. XII 46. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 384. 

1 ἀπ᾿ AMW 4 Ἐχατέλειπεν PL 5 ἧἦχεν] ἦλϑεν W —— *moAtuatónc 
F σὺν] σὺν τῷ FLAMWE δὲ AMWE τῇ om. AMWE 6 *rov om. 

LAMW 1 ἘἸωνάϑην — 8 ἀπέχτεινεν) et ionathan uiuum capientes omnes 

qui cum eo erant interemerunt Lat — Tov&9gv] τὸν μὲν ἰωνάϑην FLAMVWE 
8 Ἐἀπέχτεινε F 9 dv om. AMW [10 *ooco] αὐτοὶ PFV ἔφϑασαν 

E 11 *rovo, t il ras. maiore P τῶν F ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ FLAMVE 12 δὲ 
E ἐπεμφῳϑέντες] ἀπελϑόντεσ ΒΒ 13 Ἐὠδόντες] εἰδότεσ P ὡσ εἶδον AMW 
ὧσ εἶδον --- ὑπὲρ ἱ. ras.m.1 A ἑτοίμους] ἑτοίμωσ ἔχοντασ ΑΜ 18 i. marg. 
ια΄ ἘΞ δὲ Ε τοῖς om. Ε 17 τοῦ ἀνδρὸσ ex corr. ἃ 18 re] δὲ W — *zal 
om. (in confinio paginarum F) FW Ἐἐλύπει, εἰ i.ras. ἃ ἐλύπη 19 a»- 

δρείασ L ἀνδρείασ, i. marg. « A ἀφηρημένοι V 30 Ἑ αὐτοὺς] αὐτὸν V 
21 "ἐπισυστῆσαι καὶ 1, 2 ἀναγκάζονται PL ἀναγχάζοντα F ταῦτα 
LAMWE 23 *iov&9ovo P 24 *roig ἰουδαίοισ M et ex corr. A — *og 

om. PFV  *«zopovoiw M et ex corr. A 
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μόνος. αὐτὸς δ᾽ ὁ Τρύφων δύναμιν συναγαγὼν γνώμην εἶχεν ἀνα- 
βὰς εἰς τὴν Ιουδαίαν σπιολεμεῖν τοὺς ἐν αὐτῇ. Σίμων δ᾽ ὁρῶν sog 
ταῦτα τοὺς Ἱεροσολυμίτας κατατιετιληγότας, βουλόμενος αὐτοὺς εἰς 

τὸ ὑποστῆναι προϑύμως ἐπιόντα τὸν Τρύφωνα ϑαρραλεωτέρους 
"τοιῆσαι τῷ λόγῳ, συγχαλέσας τὸν δῆμον εἰς τὸ ἱερὸν ἐντεῦϑεν αὐ- 
τοὺς τταραχαλεῖν ἤρξατο" «τὸ μὲν ὑττὲρ τῆς ὑμετέρας ἐλευϑερίας, 

ὁμόφυλοι, μετὰ τοῦ πατρὸς ἐγώ ve xai οἱ ἀδελφοί μου ὡς ἐτολμή- 
σαμεν ἀσμένως ἀποθανεῖν οὐχέτ᾽ ἀγνοεῖτε. “ταραδειγμάτων δὲ τοι- 
ούτων εὐποροῦντός μου χὰχ τοῦ ϑνήσχειν ὑττὲρ τῶν νόμων xol τῆς 

ϑρησχείας τοὺς ἐκ τῆς ἡμετέρας οἰχίας γενομένους ἡγησαμένου φό- 
βος οὐδὲ εἷς ἔσται τηλιχοῦτος, ὃς ταύτην ἡμῶν τὴν διάνοιαν ἐχ- 

vele À- T ERA ΤΑ ΜΉ, μὰ e AF PEE SINE T Ὲ βαλεῖ τῆς ψυχῆς, ἀντεισάξει δ᾽ εἰς αὐτὴν φιλοζωΐαν xci δόξης 
χαταφρόνησιν. ὅϑεν ὡς οὐχ ἀποροῦντες ἡγεμόνος οἵου τὲ καὶ 
γάσχειν ὑττὲρ ὑμῶν τὰ μέγιστα xal δρᾶν ἕπιεσϑέ μοι πιροϑύμως 
ἐφ᾽ otc ἂν ἡγῶμαι" οὔτε yàg χρείττων ἐγὼ τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐμῶν, 
ἵνα φείδωμαι τῆς ἐμαυτοῦ ψυχῆς, οὔτε χείρων, ἵν᾿ ὃ κάλλιστον 
ἐχείνοις ἔδοξεν τὸ τελευτᾶν ὑττὲρ τῶν νόμων χαὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ ϑρη- 
σχείας ὑμῶν τοῦτ᾽ ἐγὼ φύγω καὶ χαταλέπτω. οἷς δέ ue δεῖ γνήσιον 
ἐχείνων ἀδελφὸν φανῆναι τούτοις ἀδελφὸν ἐμαυτὸν ἐπιδείξω" ϑαρρῶ 
γὰρ ὡς xal δίχην ληψόμενος τταρὰ τῶν ττολεμίων xai πάντας ὑμᾶς 
μετὰ γυναιχῶν καὶ τέχνων τῆς ἐξ αὐτῶν ὕβρεως δυσόμενος χαὶ τὸ 
ἱερὸν ἀπόρϑητον μετὰ τοῦ ϑεοῦ διαφυλάξων" τὰ γὰρ ἔϑνη βλέπω 

8 197 — 1. Maccab. XIII 1. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 384. 

1 δὲ FLAMVW συναγαγὼν] συλλέγων AMW 4 τοὺς ἐν aci] voic 
ἐν αὐτῇ AW hierosolyma Lat δὲ FLAMVW — 3 *litt. εροσολυμίτασ i. ras. 
6 litt. M 4 ἐπιόντα] eni P ϑαρραλαιοτέρουσ P ϑαρσαλεωτέρουσ FL 

5 *ozuov, ovi.ras.maiorem.2A 6 τὸ] ὅσα LAMWE Eo M ἡμετέρασ 
V μετέρασ cod. Busb. E. 7 ὁμόφυλοι! ἀνδρεσ δμόφυλοι LAMWE uiri iudaei 
Lat ὡς] πάντες Holwerda ὡς ἐτολμήσαμεν ἀσμένως] ἐτολμήσαμεν oo 
(ante ἐτολ. spatium uacuum 2—3 litt. L) LAMW ἐτολμήσαμεν E 8 οὐχέτἢ 
ovx E 9 xax — - 11 τηλικοῦτος] mori enim pro legibus uel patria religione 
nostram familiam nullus timor inuadit Lat . χἀκχ] xai E 10 *rovc] om. 

FV voic LA vo MW ἔοἰχείασ L γενομένους] yevauévovo P. ósóoyu£vov 
AMW δεδομένου E ἡγησαμένου] Bekker ἡγησαμένουσ PFLV, om. AMWE 
fort. recte 11 οὐδ᾽ sio 1, οὐδεὶσ AMVWE "ὑμῶν PV ἐχβάλει Ἐ ἐκβάλλει 
LE ἐχβάλη V 12 ἀντισαζει W δὲ AMW αὐτὴν] τὴν L 18 *ogc om. 
FLV 14 μῶν W Ἐξἕπεσϑαί FL 1 ἡγοῦμαι PF ἐγὼ τῶν ἐμῶν 
ἀδελφῶν tr. V 10 φείδομαι PW ἐμαυτοῦ] ἐμῆσ AMW 18 ἡμῶν W 
χαταλείπω PL — 19 ἀδελφῶν W ἀδελφὸν ἐχείνων tr. V φανεῖναι P 
ἀδελφὸν om. FLAMVW et ut uid. Lat 22 Ἐδιαφυλάξω PFL 
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, c - ς 2 , 

καταφρονήσαντα ὑμῶν ὡς οὐχ ἐχόντων ἡγεμόνα ztQ0G τὸ πολεμεῖν 
eouruéva. 

, , - , ' 4f 2 , 

4. Τούτους ztoujoeuévov τοῦ Σίμωνος τοὺς λόγους ἀνεϑάρσησεν 

τὸ πλῆϑος, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἐνδεδωχὸς ὑπὸ δειλίας ἀνηγέρϑ' ) j9oc, xai ταῖς ψυχαῖς ἐνδεδωχὸς ὑττὸ δειλίας ἀνηγέρϑη πρὸς 
3 , 2 M ^ , 2 , , ' - 

τὴν ἀμείνω xci ἀγαϑὴν ἐλπίδα, ὡς ἀϑρόως :ιάντα τὸν λαὸν ἐχβοῆσαι 
M x » - c 2 4 2 X 23 , RT) , - 

τὸν Σίμωνα αὐτῶν ἡγεῖσθαι xol avri [ovÓov xci Ιωνάϑου τῶν 
3 ^ - 2 - ^ , , , ' ^ 

ἀδελφῶν αὐτοῦ τὴν ττροστασίαν ἔχειν" ἔσεσϑαι γὰρ πρὸς O τι x&- 
λεύσαι πιειϑηνίους. συναϑροίσας δ᾽ εὐθὺς πᾶν ὕσον ἣν τὸ πολε- 

μιχὸν τῆς οἰχείας ἰσχύος ἔσπευδε τὰ τείχη τῆς πόλεως ἀνοιχοδο- 
» ^ , 3 ^ , A ^ , 

μῆσαι, και ztvQyotc αὑτὴν ὑψηλοτάτοις χαὶ χαρτέεροῖς ἀσφαλισάμενος 
2 ΄ , ^ "E 2 , Ξ ' 

ἀπέστειλεν μὲν Ἰωνάϑην τινὰ φίλον MwWaAcóuov παῖδα μετὰ στρα- 
- 9. , ) - ' , ( - , 

τιᾶς εἰς Ιότυπτην sztgo0raZag αὐτῷ τοὺς οἰχήτορας ἐχβαλεῖν᾽ ἐδεδέει 
, ^ - € * F^ - , 3 M 

γάρ, μὴ παραδῶσιν οὗτοι τὴν πόλιν τῷ Τρύφωνι. αὐτὸς δ᾽ ὕπο- 
μείνας ἐφύλαττε τὰ Ἱεροσόλυμα. 

€ * , » P] ^ m ' ᾿Ξ » ane 

9. Ὁ δὲ Τρύφων ἄρας ἐκ Πτολεμαΐδος μετὰ στρατιᾶς :τολλῆς 
5 3 , , Ey ) , , 

εἰς τὴν Ιουδαίαν παραγίνεται xal τὸν ἸΙωνάϑην δέσμιον ἄγων. 
3 , 32 32 c MOS SJ? * - 3 - Y , RJ » 

ἀπήντησε ὃ αὐτῷ xci Σίμων μετὰ τῆς αὐτοῦ δυνάμεως εἰς Z400i0a 

10 

15 

La cr P] ἊΣ , , , b rers [4 , - 

πόλιν, ἡτις ἐπε ὄρους χειμένη τυγχάνει, oq ἧς ὑπόχειται τὰ τῆς. 
T vó , δί Ν δὲ 7' 7 € , Ν τ, € ^ - 

ουδαίας τιεδία. γνοὺς δὲ Τρύφων ἡγεμόνα τὸν Σίμωνα ὑττὸ τῶν 
2 n , , M a SN ^ - 2 , 

Ιουδαίων χαϑεσταμένον £meuwWev πρὸς αὑτὸν xal τοῦτον ἀπάτῃ 
καὶ δόλῳ περιελθεῖν βουλόμενος, χελεύων αὐτόν, εἰ ϑέλει λυϑῆναι 

^ 3 ' 2 , , , 3 , ^ , 

τὸν ἀδελφὸν Ιωνάϑην, πέμιψψαι τάλαντα ἑἕχατὸν ἀργυρίου χαὶ δύο 
- ’ - 2 , c , ce ^ -) YN 3 , 

τῶν παίδων τῶν Ιωνάϑου ὁμήρους, ὁπῶὼς μῆ ἀφεϑεὶς ἀποστήσῃ 
' 3 , 4f o1 ' ' EN ' , [s] - 

τὴν Ιουδαίαν βασιλέως" cort γὰρ avrov διὰ τὸ ἀργύριον, ὃ τῷ 

ἃ 201 — 1. Maccab. XIII 1. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 384. 

1 ἡμῶν E —*z£ywtL 2 ὡρμηχέναι FLAMVWE 3 i. marg. X7 
Lat τούτοισ W — *avt0&oonot (-σεν AW) AMW 4 ἀνηγέρϑη] ἀνήρϑη 
AMWE 5 Ἐάαϑρώωσ P ἀϑρόον M Ἐάπαντα AMW — 6 αὐτῶν] αὐτὸν 
L &vtl] ἀντὶ τοῦ PFV ἐούδα FLAMVW x«l] καὶ τοῦ F, om. L 

ἐωνάϑουσ P 7 αὐτοῦ! αὐτὸν LAMW χελεῦσαι P χελεύσει FV χελεύσειε 
LAMW χελεύει E. 8 δὲ πᾶν εὐθϑὺσ (εὐθέωσ E) tr. FLAMVWE 10 ὑψη- 
λοῖσ E altis Lat 11 ἀψαλωμοῦ" στρατείασ F — 12 ἰώππην 1, ἰόπην E 
Ἐἐδεδέει Ρ 13 Ἐπαραδώσειν 1, ó£ παραμείνασ LAMW 14 ἐφύλαττεν 1, 
15 Ἐστρατείασ F 10 παρεγένετο AMWE — zaiom.E 11 "Ἐἀπίντησε Ὗ δὲ E 

. "ὁ , , - - κΚ ) ᾽ » 

tic ᾿Αὐδιδα] ad iadam Lat ἄδιδα Δ ἀδδια F διδά W — 17 vg ] ed. pr. ἀφ 
PFL ἐφ᾽ AMVW ὑφ᾽ ἧς ὑπόχειται] unde — patescunt Lat τὰ s. F 
19 *ó τρύφων AMW 20 χαϑεσταμένων A! χαϑεστάμενον LMW et ex corr. 
À χαϑεστῶτα V καὶ τοῦτον om. M 21 *«vrov om. AMW 23 "τῶν 
(ante Jo». om. ΕἾ “αἀφαιϑεὶ L 24 Ῥϊουδαίων 71 tov βασιλέωσ E 
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βασιλεῖ χρησάμενος ὥφειλε, φυλάττεσθαι δεδεμένον. ὁ δὲ Σίμων 
τὴν τέχνην τὴν τοῦ Τρύφωνος οὐχ ἠγνόησεν, ἀλλὰ συνεὶς ὅτι xci 
τὸ ἀργύριον ἀπτολέσει δοὺς xal τὸν ἀδελφὸν οὐ λύσει, μετ᾽ αὐτοῦ δὲ 
x«l τοὺς παῖδας ἐχδώσει τῷ ττολεμίῳ, φοβούμενος δέ, μὴ διαβληϑῇ 
χειρὸς τὸ πλῆϑος ὡς αἴτιος αὐτὸς τἀδελφῷ ϑανάτου γενόμενος, ὅτι 

μήτε τὰ χρήματα μήτε τοὺς υἱοὺς ἔδωχεν zig αὐτοῦ, συναγαγὼν 
τὴν στρατιὰν ἐδήλωσεν αὐτῇ τὰ παρὰ τοῦ Τρύφωνος, εἰγτὼν ὅτι 
ταῦτα χαὶ ἐνέδραν χαὶ ἐπιβουλὴν ἔχει" ὅμως αἱρετώτερον εἶναι 
πέμψαι τὰ χρήματ᾽ αὐτῷ καὶ τοὺς υἱοὺς ἢ τοῖς ὑπὸ Τρύφωνος 
προβαλλομένοις μὴ ὑπιαχούσαντα λαβεῖν αἰτίαν ὡς τὸν ἀδελφὸν 
σῶσαι μὴ ϑελήσας. xal Σίμων μὲν τούς ve Ιωνάϑου παῖδας ἐξέ- 
meuey xci τὰ χρήματα. λαβὼν δὲ ὁ Τρύφων οὐχ ἐτήρησεν τὴν 
χσείστιν οὐδὲ ἀτιέλυσε τὸν ᾿Ιωνάϑην, ἀλλὰ τὴν στρατιὰν ἀναλαβὼν 
ἐχητεριῆλϑε τὴν χώραν xol διὰ τῆς Ἰδουμαίας ἀναβαίνειν διεγνώχει 
τὸ λοιπὸν eig Ἱεροσόλυμα, xal παραγενόμενος ἧχεν εἰς δωρα 
πόλιν τῆς Ιδουμαίας. ἀντιπταρῆγεν δ᾽ ὃ Σίμων μετὰ τῆς στρατιᾶς 
ἀεὶ χαταστρατο:τεδευόμενος ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ. 

6. Τῶν δ᾽ ἐν τῇ ἄχρᾳ πεμψάντων πρὸς Τρύφωνα xol zaga- 
χαλούντων σπεῦσαι ztQÓG αὐτοὺς xal τροφὰς αὐτοῖς πέμιψμαι, τταρε- 
σχεύασε τὴν ἵτεττον ὡς διὰ τῆς νυχτὸς ἐχείνης ἐν Ἱεροσολύμοις ἐσό- 

μενος. ἀλλὰ χιὼν διὰ νυχτὸς πολλὴ πεσοῦσα xci τάς τε δδοὺς 

χαλύψασα xci ἄπορον ἵσεττοις μάλιστα ττεζεύειν ὑπὸ βάϑους τὴν 

χορείαν τταρασχοῦσα διεχώλυσεν αὐτὸν ἐλϑεῖν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. 
διόττερ ixei9ev ἄρας ὃ Τρύφων εἰς τὴν κοίλην ἀφιχνεῖται Συρίαν, 

$ 205 — 1. Maccab. XIII 17. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 384. 

1*oqAeL 3 *usv' αὐτοῦ] μετὰ τοῦτο PFL — *óz] ovo 1, 4 *zroa£uo 
P 5 αὐτὸς] αὐτῶ PF τοῦ 9av&tov V 6 μήτε] μηδὲ PFV non Lat 

μηδὲ PFV δέδωχεν W 7 παρὰ] περὲ E *eimov — 9 Τρύφωνος om. 
FW στῇ δ᾽ ὅτι LAM δὲ ὅτι E 8 ἘἔχεινῬ Ἐεῖναι] εἶναι ἔγνω AM ἔχει V 
9 χρήματα FAMVWE χρήματα τὰ L Ἐχαὶ om. 7 11 ἔπεμψε (-ev ΑἸ) 
LAMWE 12 "ἐτήρησεν] ἀπήρτησεν Ρ 18." οὐδ᾽ ἘΜ τὸν om. AMWE 
15 ᾿Αδωρα] Hudson ex Maccab. δῶρα codd. Lat, uid. cont. Ap. Π116. 16 ὠδου- 
μαίασ ex ἰουδαίασ corr. M. iovóovualac, litt. ουμαί i. ras. 2 litt. L ἐουδαίασ W 
18 δὲ AMWE 19 Ἐσπεῦσαι πρὸς αὐτοὺς καὶ τροφὰς αὐτοῖς πέμψαι] πέμψαι 

πρὸσ αὐτοὺσ τροφὰσ χαὶ αὐτὸν δὲ σπουδαίωσ ἤξειν P ad se ocius properare, 
quatenus alimenta eis praeberet Lat ἕπαρεσχεύασαι L'W 20 Ἐδιὰ] διὰ τῆσ 
FLAMVW etutuid.Lat 21 *x«i τάς — 23 παρασχοῦσα] iter inuium repperit 
equis uel peditibus suis Lat 22 πεζεύειν] ὁδεύειν FLV, om. E. — 23 *zopíoy P 
Ἐπαρασχοῦσα] παρέχουσα FLV χατασχοῦσα AMW τὰ om. FWE 
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σπουδῇ τε εἰς τὴν Γαλαδῖτιν ἐμβαλὼν τόν ve Ἰωνάϑην ἀποχτείνας 
αὐτόϑι xci ταφῆναι χελεύσας αὐτὸς εἰς τὴν ᾿Ἵντιόχειαν ὑπέστρεψεν. 
ὃ δὲ Σίμων πέμψας εἰς Βασχὰ πόλιν μεταχομίζει τὰ τοῦ ἀδελφοῦ 
ὀστᾶ, xal χηδεύει μὲν ταῦτα ἐν Πωδεεῖ τῇ τεατρίδι, :τένϑος δ᾽ 

ἐπ αὐτῷ μέγα πᾶς ὃ λαὸς ἐποιήσατο. Σίμων δὲ xci μνημεῖον 
μέγιστον φχοδόμησεν τῷ τε πατρὶ xoi τοῖς ἀδελφοῖς ἐκ λίϑου λευχοῦ 
xal ἀνεξεσμένου. εἰς πτολὺ δ᾽ αὐτὸ xal ττερίοτετον ἀναγαγὼν ὕψος 
στοὰς περὶ αὐτὸ βάλλεται χαὶ στύλους μονολίϑους ϑαυμαστὸν ἰδεῖν 
χρῆμα ἀνίστησιν, πρὸς τούτοις δὲ χαὶ πυραμίδας ἑπτὰ τοῖς τὲ 
γονεῦσιν χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς ἑχάστῳ μίαν ὠχοδόμησεν εἰς ἔχτεληξιν 
μεγέϑους τε ἕνεχα xal χάλλους πεποιημένας, ai x«i μέχρι δεῦρο 
σώζονται. xci περὶ μὲν τῆς Ιωνάϑου ταφῆς xol τῆς τῶν μνημείων 
οἰχοδομίας τοῖς οἰχείοις Σίμωνος τοσαύτην σπουδὴν οἴδαμεν γενο- 
μένην. ἀιέϑανεν δὲ Ἰωνάϑης ἀρχιερατεύων ἔτη τέσσαρα προστὰς 
τοῦ γένους. καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς τούτου τελευτῆς ἐν τούτοις ἦν. 

7. Σίμων δὲ χκατασταϑεὶς ἀρχιερεὺς ὑττὸ τοῦ τελήϑους τῷ πρώτῳ 
τῆς ἀρχιερωσύνης ἔτει τῆς ἐπὶ τοῖς ϊαχεδόσι δουλείας τὸν λαὸν 

ἠλευϑέρωσεν ὡς μηχέτι φόρους αὐτοῖς τελεῖν" ἡ δὲ ἐλευϑερία καὶ 
τὸ ἀνείσφορον τοῖς Ἰουδαίοις μετὰ ἑβδομήχοντα xal ἑχατὸν ἔτη 
τῶν Συρίας βασιλέων ἐξ οὗ χρόνου Σέλευχος ὃ Νικάτωρ ἐπικληϑεὶς 
χατέσχεν Συρίαν ὑπῆρξεν. τοσαύτη δ᾽ ἣν ἡ τοῦ τελήϑους στερὶ τὸν 
Σίμωνα φιλοτιμία, ὥστ᾽ ἐν τοῖς πρὸς ἀλλήλους συμβολαίοις καὶ 
τοῖς δημοσίοις γράμμασιν ἐττὶ τερώτου ἔτους γράφειν Σίμωνος xoi 

$ 209 — 1. Maccab. XIII 23. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 385. 

1 Ἐτε] δὲ L τε ὅλη M γαλααδῖτιν FAMVE γααλαδῖτιν 1, γαλααδίτην 
WE Ἐῤμβαλὼν, ὦ ex εἴ corr. uid. L 3 Βασκχὰ] Βασκαμᾷ Maccab. 
Ἐμεταχομίζει và] μετακομίζεται Ρ 4 uiv om. P — Moósti] om. Lat μωδεεὶμ 

FV μωδεεῖ, δὲ ex δαὶ corr., i. marg. αὐ À μωδαιεὶ MW δὲ ΑΜ ὅδ αὐτῶν Ρ 

ἐποίησε (-σεν ΑἸΝ) AMW 6 τε om, W 7 δὲ AMW 8 ἐδεῖ»] τε ἐδεῖν 
FV 58 τούτοις] τοῦτο L τε S. Α om. W 11 μέχρι καὶ tr. LAMW 
12 σώιζονται αὶ uivom. P ἐἰἐωνάϑουσ P μνημίων L.— 13 oixodougo 
M οἰκίοισ 1, 14 ἀρχιερατεύσασ LWE Ἐτέτταρα FAMW — 15 τοῦ γένους] 
iudaeorum Lat τελευτῆσ τούτου tr. AMW ἐν τούτοις — 22 ὥστ᾽ om. Lat 

16 i. marg. ια΄ L 11 ἐπὶ τοῖς] ὑπὸ FLAMVWE 18 Ἐἐλευϑέρωσε L 

*avtovo L 19 ἀνίσφορον L toic om. AMVW ἔτη om. AMW 
20 τῶν — βασιλέων] τῆσ ἀσσυρίων βασιλείασἩ NV Συρίας] ἀσσυρίων PFLV 

χρόνου om. AMW Νικάτωρ) Spanheim γιχάνωρ codd. 21 δὲ AMWE 
*; om. F περὶ] πρὸσ AMWE 22 ὥστε LAMWE ἐν] ἔν τε LAMW 

κἀλλήλοισ Ρ 23 συγγράμμασιν E ἐπὶ] ἐπὶ τοῦ FLAMV WE καὶ] τοῦ 
καὶ F τοῦ LV, om. E 
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PIPER es de.) ». VV WVERPSNT 
εὐεργέτου Ἰουδαίων xal ἐϑνάρχου" εὐτύχησαν γὰρ iv. αὐτοῦ σφόδρα 
χαὶ τῶν ἐχϑρῶν τῶν ττεριοίχων ἐχράτησαν. χατεστρέψατο γὰρ Σί- 
μων Γάζαρά τὲ πόλιν καὶ ᾿Ιόγίττην xai ᾿Ιάμνειαν, ἐχτεολιορχήσάς δὲ 
χαὶ τὴν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἄχραν εἰς ἔδαφος αὐτὴν χαϑεῖλεν, 
ὡς ἂν μὴ τοῖς ἐχϑροῖς ὁρμητήριον ἢ καταλαμβανομένοις αὐτὴν τοῦ 
χαχῶς τπιοιεῖν, ὡς xal τότε. χαὶ τοῦτο ττοιήσας ἄριστον ἐδόχει xal 

συμφέρον xal τὸ ὄρος ἐφ᾽ οὗ τὴν ἄχραν εἶναι συνέβαινεν καϑελεῖν, 
ὕχεως ὑψηλότερον y, τὸ ἱερόν. καὶ δὴ τοῦτ᾽ ἔπειϑεν εἰς ἐχχλησίαν 
καλέσας τὸ τιλῆϑος vm αὐτοῦ γίνεσϑαι, ὧν τὲ ἔσιαϑον ὑττὸ τῶν 
φρουρῶν xai τῶν φυγάδων Ιουδαίων ὑτεομιμνήσχων, ἅ τε “τάϑοιεν 
ἄν, εἰ ziv κατάσχοι τὴν βασιλείαν ἀλλόφυλος φρουρᾶς ἐν αὐτῇ 
χατασταϑείσης. ταῦτα λέγων σιείϑει τὸ τιλῆϑος τιαραινῶν αὐτῷ 

τὰ συμφέροντα. χαὶ πάντες τιροσβαλόντες χαϑήρουν τὸ ὅρος xci 
μήτε νυχτὸς μήϑ᾽ ἡμέρας ἀπτολυόμενοι τοῦ ἔργου τρισὶν αὐτὸ τοῖς 
χεᾶσιν ἔτεσιν χατήγαγον εἰς ἔδαφος xal ττεδινὴν λειότητα. καὶ τὸ 
λοιγὸν ἐξεῖχεν ἁτιάντων τὸ ἱερὸν τῆς ἄχρας xal τοῦ ὄρους ipo 
ἣν χαϑηρημένων. xol τὰ μὲν ἐπὶ Σίμωνος τιραχϑέντα τοῦτον εἶχεν 
τὸν τρύττον. 
A VII. i. Mer! οὐ πολὺ δὲ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς “]Πημητρίου τὸν 
᾿Αλεξάνδρου υἱὸν ᾿Αντίοχον, ὃς καὶ Θεὸς ἐτεεχλήϑη, Τρύφων διέφϑει- 

ρὲν ἐπιτροτιεύων αὐτοῦ τέσσαρα βασιλεύσαντα ἔτη. xal τὸν μέν, 
ὡὡς χειριζόμενος ἀτιοϑάνοι, διήγγειλεν᾽ τοὺς δὲ φίλους καὶ τοὺς 

$ 215 — bell. Iud, I 50. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 385. 
1 29vágyov] ἐπάρχου AMWE *evrov] αὐτῶ LAM αὐτοῦ oo F 

2 Ἐἐχϑρῶν] ἐθνῶν L, i. marg. yo ἐϑνῶν A yo τῶν ἐϑνῶν Μ 3 Γάζαρα] AMWLat 
bell. lud. γάζαν PFLV cum 1. Maccab. XIII 43 et belli Iud. libris quibusdam 

ἐἰάμνιαν A! et ex corr. F ἐαμνίαν W 5 χαταλαμβανομένησ F 6 χαχῶσ, 
ὦ in o corr. 7, ze (ante τοῦτο) om. W — 7 συμφέρον] συμφέρον εἶναι V 
ὄρος] ὄροσ δὲ LAMWE οὗ] E 0P ó FLAMVW καϑεῖλεν FLV et i. marg. 
AM καϑελεῖν ἔγνω E —— $8 Omoc — 12 πείϑει om. Lat ὑψηλότερον] ὑψηλὸν 

o 
PAMWE τοῦτο FLAMVW 9 γενέσϑαι ΑΜ Ἐἔπαϑεν 1 10 φρουρῶν] 
φρουράρχων V Ἐρυγάδων] φρουράρχων PF φρουρῶν V — *iovócio: PFV 
ἅ] ὧν Ε 11 ἄν om. E χατάσχη VE 14 ἔμήτε ἡμέρασ μήτε νυχτὸσ tr. V 
nec die nec nocte Lat μήϑ᾽ μήτ᾽ P. μήτε FLAMVWE Ἑαὐτὸ] αὐτῶ 
LA 15 εἰς] εἰσ τὸ E Ἐλιότητα P καὶ λειότητα ΒΒ 16 "ἐξεῖχεν ἁπάντων) 
eminentius excelleret Lat Ἐἐξεῖχεν, y i. τᾶ8. A "ἀἁπάντων] ἅπαν PFV 
ἐφ᾽ à] ἐφ᾽ oia LW ὑφ᾽ oic AM 17 χαϑῃρημένων] καϑηρημένον Ε' ἀνηρη- 
μένον LVW ἀνηρημένων eti. marg. ἐν ἄλλω (ἐν ἄλλω om. M) yg κατηριπωμέ- 
vov AM σήμωνοσ P προαχϑέντα ΜΝ — 19 τῆς (ante 4ημ.} τοῦ FLAMVWE 

20 Ἐάκλέξανδρον LW 22 ὡς χειριζόμενος] προσχαριζόμενοσ oc AMWE 
ὡς σχαζόμενος Naber ἀποθάνη V διήγγελε E 
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οἰχειοτάτους διέπτεμττε ττρὸς τοὺς στρατιώτας. ἐπαγγελλόμενος at- 
τοῖς χρήματα πολλὰ δώσειν, εἰ βασιλέα χειροτονήσουσιν αὐτόν, 4η- 
μήτριον μὲν ὑπὸ Πάρϑων αἰχμάλωτον γεγονέναι μηνύων, τὸν δ᾽ 
ἀδελφὸν αὐτοῦ “ΑἋντίοχον παρελϑόντα εἰς τὴν ἀρχὴν :τολλὰ ποιή- 
σειν αὐτοῖς χαχὰ τῆς ἀποστάσεως ἀμυνόμενον. οἱ δ᾽ ἐλπίσαντες 
εὐπορίαν ἐχ τῆς Τρύφωνι δοϑείσης βασιλ είας ἀποδειχνύουσιν αὐτὸν 
ἄρχοντα. γενόμενος δὲ τῶν πραγμάτων ἐγκρατὴς ó Τρύφων διέ- 
δειξεν τὴν αὐτοῦ φύσιν οὖσαν πονηράν" ἰδιώτης μὲν γὰρ ὧν ἐϑερά- 
πευεν τὸ πλῆϑος xal μετριότητα ὑτιεχρίνατο δελεάζων αὐτὸ τούτοις 
εἰς ἅττερ ἐβούλετο, τὴν δὲ βασιλείαν λαβὼν ἀπεδύσατο τὴν ὑπό- 

κρεσιν χαὶ ὃ ἀληϑὴς Τρύφων ἣν. τοὺς οὖν ἐχϑροὺς διὰ ταῦτ᾽ 
ἐποίει χρείττονας" τὸ μὲν γὰρ στρατιωτιχὸν αὐτὸν μισοῦν ἀφίστατο 
πρὸς Κλεοπάτραν τὴν Δημητρίου γυναῖχα τότε ἐν Σελευχείᾳ μετὰ 
τῶν τέχνων ἐγχεχλεισμένην. ἀλωμένου δὲ xal “Αντιόχου τοῦ «“1η- 
μητρίου ἀδελφοῦ, ὃς ἐπεχαλεῖτο Σωτήρ, καὶ μηδεμιᾶς αὐτὸν τεόλεως 

δεχομένης διὰ Τρύφωνα, ττέμττει πρὸς αὐτὸν Κλεοπάτρα καλοῦσα 
πρὸς αὐτὴν ἐπί τε γάμῳ xal βασιλείᾳ. ἐχάλει δὲ τὸν ᾿Αντίοχον 
ἐπὶ τούτοις ἅμα μὲν τῶν φίλων αὐτὴν ἀναπτεισάντων, ἅμα δὲ xoi 
τὴν πόλιν ἐνδιδόντων τινῶν ἐχ τῆς Σελευχείας τῷ Τρύφωνι δείσασα. 

2. Γενόμενος δ᾽ ἐν τῇ Σελευχείᾳ ὃ ΦΑντίοχος xai τῆς ἰσχύος 
αὐτῷ χαϑ᾽ ἡμέραν αὐξανομένης ὥρμησε ττολεμήσων τὸν Τρύφωνα, 
xal χρατήσας αὐτοῦ τῇ μάχῃ τῆς ἄνω Συρίας ἐξέβαλεν εἰς τὴν 

Φοινίχην διώξας ἄχρι ταύτης εἴς ve “ὥρα φρούριόν τι δυσάλωτον 
ἐπολιόρχει συμφυγόντα. πέμπει δὲ καὶ πρὸς Σίμωνα τὸν τῶν Ἰου- 
δαίων ἀρχιερέα περὶ φιλίας xal συμμαχίας πρέσβεις. ὃ δὲ προσ- 

$ 223 cf. bell. Iud. I 50. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 3$5. 

1 Ἐπροέπεμπε M 2 Ἐχειρωτονήσουσιν L 3 Ἐὑπὸ] ὑπὸ τῶν FL 
δὲ AMWE 5 τῆσ ἀποστασίασν τῆσ στάσεωσ E ἀμυνόμενοσ V ἀμυνόμενοι 
E δὲ ΜΕ 6 cgo τοῦ τρύφωνοσ E — óo9zíonc] δοϑησομένησ FLAMVE 
δοθϑησομένοισ W — 8 ἐϑεράπευσεν coni 9. ὑπεχρίνετο FLAMVW αὐτῶ 1, 
10 δὲ] μέντοι AMW 11 τοὺς οὖν — 12 χρείττονας] coepitque potius ea- 
traneos quam clientes diligere Lat ταῦτ᾽ ταῦτα FLVE τ᾿ W — 12 "ἐποιεῖτο 
PFV ἐφίστατο L ἀφίσταται ΒΞἑ 13 *osAtvxin P — 16 "διὰ] διὰ τὸν M 
*5 χλεοπάτρα LAMW 17 αὑτὴν A τε om. W Ἐγάμων P 19 ἐχδι- 
δόντων LAMWE διδόντων FV. uolentibus aperire Lat — 20 i. marg. .X// Lat 
δ᾽ ἐν] δὲ L δὲ ἐν AMVWE 21 αὐτοῦ E za9] χατὰ πᾶσαν FLAMVW 

per singulos (dies) Lat αὐξομένησ FLAMVWE "ὥρμησεν LA! ἘΠΕ, 
μησε zo i. ras. M 22 αὐτοῦ] αὐτὸν LW Ἐάνωι A Ἐἐξέβαλλεν 1, 

23 διώξας --- ταύτης om. ELat τε melius post διώξας extabit δωρὰ F 
δώραν LMVE et ex corr. A. 24 "ἐπολυόρχει F Ἐδὲ] que Lat 
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δέχεται τιεροϑύμως αὐτοῦ τὴν ἀξίωσιν, xci χρήματά τε ττολλὰ xal 
τροφὴν τοῖς τὰ “Ιῶρα [στρατιώταις] :τολιορχοῦσι πέμψας τὸν “1ν- 
τίοχον ἀφϑόνως ἐχορήγησεν, ὡς τῶν ἀναγχαιοτάτων αὐτῷ πρὸς 

ὀλίγον καιρὸν χριϑῆναι φίλων. ὃ μὲν γὰρ Τρύφων ix τῆς ΦΙώρας 
φυγὼν εἰς πάμειαν χαὶ ληφϑεὶς ἐν αὐτῇ πολιορχίᾳ διεφϑάρη 
βασιλεύσας ἔτη τρία. 

3. Ὁ δ᾽ ντίοχος ὑττὸ τελεονεξίας xal φαυλότητος λήϑην τῶν 
ἐχ Σίμωνος αὐτῷ πρὸς τὰς χρείας ὑπεηρετηϑέντων ἐποιήσατο, καὶ 

δύναμιν στρατιωτιχὴν Κενδεβαίῳ :“ταραδοὺς τῶν φίλων ἐπὶ τὴν 
τῆς Ιουδαίας πόρϑησιν xci τὴν Σίμωνος ἅλωσιν ἐξαπέστειλεν. 
Σίμων δ᾽ ἀχούσας τὴν ᾿Αντιόχου zagavouíav xal τερεσβύτερος ὧν 
ἤδη ὅμως ὑττὸ τοῦ μὴ δικαίων τῶν 7ταρ᾿ dvrtóyov γινομένων τυγ- 
χάνειν π᾿αρορμηϑεὶς xal τῆς ἡλικίας φρόνημα χρεῖττον λαβὼν νεα- 
γιχῶς ἐστρατήγει τοῦ σπιολέμου. χαὶ τοὺς μὲν υἱεῖς μετὰ τῶν μαχι- 
μωτέρων τιροεχττέμττει στρατιωτῶν, αὐτὸς δὲ κατ᾽ ἄλλο μέρος τεροή ει 
μετὰ τῆς δυνάμεως, χαὶ πολλοὺς ἐν τοῖς φαραγγώδεσι τῶν ὀρῶν 
τούτους εἰς ἐνέδραν καταστήσας διαμαρτάνει μὲν οὐδεμιᾶς τῶν 

ἐχειχειρήσεων, χρατήσας δὲ διὰ πάσης τῶν πολεμίων ἐν εἰρήνῃ τὸν 
λοιχεὸν διήγαγεν χρόνον, ποιησάμενος xoi αὐτὸς πρὸς Ῥωμαίους 
συμμαχίαν. 

4. Ἦρξε μὲν οὖν ὀχτὼ τὰ πάντα τῶν Ἰουδαίων ἔτη, τελευτᾷ 
δὲ ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν συμποσίῳ Πτολεμαίου τοῦ γαμβροῦ ταύτην ἐπ᾽ 
αὐτὸν συστησαμένου, ὃς καὶ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο παῖ- 

8 224 — bell. Iud. I 50. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 3$6. 

1 Ἐτε om. M 2 τροφὰσ E τὰ] τὴν (i. ras. A) AMVE δώραν 
MVELat et ex corr. A πολιορκοῦσι στρατιώταισ tr. VE πολυορχοῦσι 
F τὸν] πρὸσ FLAMWE 8 Ἐἐχωρήγησεν Ρ ante Ἐτῶν 2- 8 litt. eras. 
À  *avayxcuotátov P αὐτὸν VE 4 φίλον PFLAMW Ἐδωρᾶσ F 
(ex) castello dora Lat 5 Ἑαύτῇ! αὐτῆ τῇ FV 7 i. marg. εγ΄ LE XIII 
Lat δὲ Β δ8δβ ἐχ])] ἐκ τοῦ E 9 KevósBalo] κενδεβαίω τινὶ LAMWE Lat 
x£vósBéo V Ἐτῶ qíAo V 10 Ἐἐξαπόστειλε 1, 11 δὲ FLAMWE 
Ἐν) τὴν ὑπὸ F τὴν ὑπ᾿ V ἔἘχαὶ] καίτοι AM χαίπερ coni ὠν, o i. ras. 
Μ 12 δικαίωσ FLM et ex corr. ἡ παρὰ AMVWE 13 Ἐπαρορμηϑεὶς] 

παροινηϑεὶσ P φρόνημα, μα i.ras. M ἀναλαβὼν AMW 15 προσ- 
εχπέμπει P ἐχπέμπει FAMWE προείη P προσήει LAMWE 16 *gapay- 
γώδεσι — 11 τούτους] uallibus montium Lat *reig φαραγγόδεσι L 
11 τοὐτους] om. Lat τούτων LAMW ἔχτεινε τούτουσ E τόποις coni zal 
ante διαμαρτάνει add. E 18 διὰ] ἀπὸ AMW διὰ ---- πολεμίων) omnem 
hostium — exercitum Lat 19 ἔδιήγαγε — πρὸς ἷ. ras. m. 1 sed alio atramento 
V 21i marg. ιδ΄ LE XIIJI Lat ^ *'Ho&e μὲν] ἦρξεν PV ἦρξε F 22 Ἐἐπ᾽ 
om. V αὐτὸν, ὁ ex o L αὐτῶν 
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δας συλλαβὼν xal δεδεμένους ἔχων ἔσπτεμιψεν xci ἐπὶ Ἰωάννην τὸν 
τρίτον, τούτῳ δὲ χαὶ Ὑρχανὸς ἦν ὄνομα, τοὺς διαφϑεροῦντας. 
αἰσϑόμεγος δὲ τοὺς ἐλϑόντας ὃ νεανίσχος διαφυγὼν τὸν ἐξ αὐτῶν 

χένδυνον εἰς τὴν πόλιν ἠπείγετο, ϑαρρῶν τῷ πλήϑει διὰ τὰς τοῦ 
πατρὸς εὐεργεσίας καὶ διὰ τὸ Πτολεμαίου τοῖς ὄχλοις μῖσος. σπου- 
δάσαντα δὲ xoi Πτολεμαῖον εἰσελθεῖν δι᾿ ἄλλης πύλης ὃ δῆμος 
azte gero τὸν Ὑρχανὸν ἤδη τεροσδεδεγμένος. 

VII 1. Kal ὃ μὲν εἰς ἕν τι τῶν ὑττὲρ Ἱεριχοῦντος ἐρυμάτων 
ἀνεχώρησεν Zfayov λεγόμενον. ἀπτολαβὼν δὲ τὴν ττάτριον ἀρχιερω- 
σύνην Ὑρχανὸς xal τὸν ϑεὸν πρώταις ϑυσίαις παραστησάμενος ἐπὶ 

τὸν Πτολεμαῖον ἐξεστράτευσεν, καὶ προσβαλὼν τῷ χωρίῳ τοῖς μὲν 
ἄλλοις περιῆν αὐτοῦ, ἡττᾶτο δὲ μόνῳ τῷ πρὸς τὴν μητέρα χαὶ 
τοὺς ἀδελφοὺς οἴχτω. τούτους γὰρ Πτολεμαῖος ἀναγαγὼν iv τὸ 
τεῖχος ἐξ ἀπόπτου Τκίζετο καὶ καταχρημνίσειν οὐχ ἀφισταμένου 
τῆς ztoAuogxíac ἠπιείλει. ὃ δ᾽ ὅσον [αν] ἐνδοίη τῆς περὶ τὴν αἵρεσιν 
τοῦ χωρίου σπουδῆς, τοσοῦτο χαρίζεσϑαι τοῖς φιλτάτοις ἡγούμενος 
πρὸς τὸ μὴ xcxOc πάσχειν, ἐξέλυε τὸ πρόϑυμον. ἡ μέντοι μήτηρ 
ὀρέγουσα τὰς χεῖρας ἱχέτευε μὴ μαλαχίζεσϑαι δι᾿ αὐτήν, ἀλλὰ πολὺ 
zÀéov ὀργῇ χρώμενον ἑλεῖν σπουδάσαι τὸ χωρίον καὶ τὸν ἐχϑρὸν 
ὑπο αὐτῷ ποιήσαντα τιμωρῆσαι τοῖς φιλτάτοις" ἡδὺν γὰρ αὐτῇ 
τὸν uev. αἰχίας [εἶναι] ϑάνατον, εἰ δίκην ὑπόσχοι τῆς εἰς αὐτοὺς 
παρανομίας ὃ ταῦτα ποιῶν ττολέμιος. τὸν δὲ Ὑρχανὸν ταῦτα μὲν 
λεγούσης τῆς μητρὸς δρμή τις ἐλάμβανεν πρὸς τὴν αἵρεσιν τοῦ 

ὃ 228 — bell. Iud. I 54. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 386. 

1 ἔπεμψε καὶ, xal ex v corr. A — x«l om. A'WE 2 τοὺς] τοὺσ αὐτὸν 
E 3 διαφυγὼν] διαφεύγων FV xol διαφυγὼν AMWE — 4 *zác] τῆσ L 
9 τοῖς ὀχλοις] περὶ τοὺσ (τοῖσ A!) ὄχλουσ (ὄχλοισ A!) ΑΜ. 1 *dxocaro V 

ἀπεσώσατο 8 ἕν om. LAMW τὸν 1, ἱεριχοῦν V ἱεριχοῦντα ed. pr. 
9 i. marg. ἐε΄ LE XV Lat 10 πρῶτα LAMWE πρῶτα ταῖς coni παραιτη- 

σάμενοσ LAMVWE p/acauit Lat 11 ἐστράτευσε Ε Ἐπροσβαλὼν] προλαβὼν 
P προσλαβὼν F "τὸ χωρίον L 12 *aórov V *uóvov τὸ L. 18 γὰρ] 
δὲ P δ᾽ ὃ F γὰρ ὁ LAVWE ἀνάγων FLAMVWE 14 Ἐηχίζετο, ἡ eX 0x 
cor. V ἔχαὶ S.F "χαταχρημνήσειν ΕἸ, — 15 ὅσον] ὃ  ἐνδοίη] Dindorf 
ἐνδῶν P ἐνδώη (Col A) FLAMVWE 106 τοσοῦτον ME τοῦτο ΡΕῪ 11 Ἐἐξέ- 

Ave τὸ, v l.ras. A. 18 ἐμὴ om.L ἘἙαὐτήν] δο5 δὶ Ἐπολλῆᾳᾷ, 19 *óoym, 
εἶ, τὰ8. Α ὀργῆσ W litt. "ὀργῇ z i.ras. M 19 *éAgv] ἔχειν ΡΕ 20 ὑφ᾽ 
ἑαυτὸν E Ἐποιήσαντα, « finale ex « corr. uid. α 21 τὸ»] τὸν αὐτῆσ (αὑτῇσ 
AM)LAMW εἶναι om. PF ὕπόσχοι εἰπόσχοι L 22 πολέμιος] πτολε- 
μαῖοσ AM, i. marg. πολέμιοσ À hostes Lat Ἐδ᾽ ΕἸ μὲν om  AMWE 
23 λαμβάνει E Ἐτὴν ἀναίρεσιν F 
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φρουρίου, ἡνίκα δ᾽ αὐτὴν ἴδοι τυτιτομένην καὶ σπταραττομένην, ἐξε- 
λύετο xal τῆς ἐπὶ τοῖς εἰς τὴν μητέρα τιραττομένοις συμτεαϑείας 

ἥττων ἐγίνετο. ἑλχομένης δ᾽ οὕτως εἰς χρόνον τῆς πολιορκίας ἐνί- 
σταται τὸ ἔτος ἐχεῖνο, xc. ὃ συμβαίνει τοὺς Ἰουδαίους ἀργεῖν" 
χατὰ δὲ ἑπτὰ ἔτη τοῦτο παρατηροῦσιν, ὡς ἐν ταῖς ἑβδομάσιν ἡμέ- 
ραις. καὶ Πτολεμαῖος, ὑτεὸ ταύτης ἀνεϑεὶς τοῦ “τολέμου τῆς ci- 
τίας ἀποχτείνει τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Ὑρχανοῦ xal τὴν μητέρα xci 
τοῦτο δράσας τιρὸς Ζήνωνα φεύγει τὸν ἐπειχληϑέντα Κοτυλᾶν, τυραν- 
γεύοντα τῆς Φιλαδελφέων ττόλεως. 

2. ᾿Πντίοχος δὲ χαλεττῶς ἔχων ἐφ᾽ oig ὑττὸ Σίμωνος ἔπαϑεν 

εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐνέβαλεν τετάρτῳ μὲν ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, 
πρώτῳ δὲ τῆς Ὑρχανοῦ ἀρχῆς, ὀλυμτιιάδι ἑκατοστῇ xal ἑξηχοστῇ, 
χαὶ δευτέρᾳ. δῃώσας δὲ τὴν χώραν τὸν Ὑρχανὸν εἰς αὐτὴν ἐνέ- 
χλεισὲ τὴν πόλιν, ἣν ἑτιτὰ στρατοτιέδοις τεεριλαβὼν ἤνυσε μὲν οὐδὲν 
ὅλως τὸ πρῶτον διά τε τὴν τῶν τειχῶν ὀχυρότητα xai δι᾿ ἀρετὴν 
τῶν ἐμτιολιορχουμένων ἔτι γε μὴν ὕδατος ἀπορίαν, ἧς αὐτοὺς ané- 
λυσεν ὄμβρος κατενεχϑεὶς πτολὺς δυομένης τιλειάδος. κατὰ δὲ τὸ 

βόρειον μέρος τοῦ τείχους, καϑ᾽ ὃ συνέβαινεν αὐτὸ χαὶ ἐπίπεδον 

εἶναι. πεύργους ἀναστήσας ἑχατὸν τριωρόφους ἀνεβίβασεν im^ av- 
τοὺς στρατιωτιχὰ τάγματα. χαὶ προσβολὰς δσημέραι ποιησάμενος 
τάφρον ve βαϑεῖαν xal πολλὴν τὸ εὖρος xal διπλῆν τεμόμενος, 
ἀπετείχισεν τοὺς ἐνοιχοῦντας. οἱ δὲ τεολλὰς ἐχδρομὰς ἀντεπιινοοῦν- 

τες, εἰ μὲν ἀφυλάχτοις πτου πιροσπτέσοιεν τοῖς πολεμίοις, ττολλὰ 

8. 233 — bell. Iud. I 59. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 981. 
1 δὲ FLVE —*czvzvouévgv ἴδοι tr. V σπαρασσομένην E; Ἐἐξελοίετο 

L 2 τῆς] voto. P!L 3 ἐγένετο PV δὲ AMWE 5 *oc om. W 

Ἐγαῖς] ταῖσ dv V —— éBóoudoi xol ἡμέραισ E — 6 ταύταισ Ρ ἀναιϑεὶσ L 
τῆς αἰτίας τοῦ πολέμου tr. ed. pr. 1 ἀποχτένει F ἀπέχτεινε E 8 Ἐπρὸς] 
τὸν Ρ  *zotvAav FA! χοτύλλαν V χοτύλον W 10 1. marg.:&' L ΑΚ Lat 

11 αὐτοῦ βασιλείασ tr. AMW 12 ὀλυμπιάδοσ V ἕξακοστῇ -- 13 δευτέρᾳ! 
ο΄ καὶ &' καὶ B' V 13 zal om. AMW Ἐγέχλεισε, εἰ ex ἡ Corr. Τὶ 
14 Ἐπεριβαλὼν P! ἤνυε LAMVWE ἤνυ 15 τὸ om. Ε 16 ἐνπολειορ- 
χουμένων P ἔνδον πολιορχουμένων LAM ἔνδων πολιορκουμένων W πολιορχου- 
μένων E obsessorum Lat Ἐάἀπορίασ LAMW ἧς-- 11 πλειάδος] qua propter 
siccitatem domabatur (domabantur coni) Lat ἘἙαὐτὸσ PF 11 ἕπλιάδοσ P 
Ἐχατα — 18 τείχους om. Lat 18 *góguov P — *evco F 19 Ἐτριορόφουσ 
W  21*z&goov| v&ogov P Ἔτε] δὲ ΡΕ zal διπλῆν om. Lat διπλῆν 
τεμόμενος] διπλῆν τετμώμενοσ P διὰ πλειόνων 9éusvoo AMW ϑέμενοσ E 

consiruens Lat 28 προσπέσειεν M 
135 
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ἔδρων αὐτούς, αἰσϑομένων δὲ ἀνεχώρουν εὐχερῶς. ἐπεὶ δὲ βλα- 
βερὰν χατενόησεν Ὑρχανὸς τὴν πολυανϑρωτείαν, ἀναλισχομένων τε 
τῶν ἐπιτηδείων τάχιον ὑτε᾽ αὐτῆς καὶ μηδενὸς οἷον εἰχὸς ἐχ πολυ- 

χειρίας ἔργου γιγνομένου, τὸ μὲν ἀχρεῖον αὐτῆς ἀποχρίνας ἐξέβαλεν, 
ὅσον δ᾽ ἣν ἀχμαῖον χαὶ μάχιμον τοῦτο μόνον χατέσχεν. ᾿Αντίοχος 
μὲν οὖν τοὺς ἀπολεχϑέντας ἐξελϑεῖν ἐχώλυεν, οἱ δ᾽ ἐν τοῖς μεταξὺ 
τείχεσι χαχούμενοι ταῖς βασάνοις ἀπέϑνησχον οἰχτρῶς. ἐπιστάσης 
γε μὴν τῆς σχηνοπτηγίας ἑορτῆς ἐλεοῦντες αὐτοὺς οἱ ἐντὸς πάλιν 

εἰσεδέξαντο. πέμψαντος δ᾽ Ὑρχανοῦ πρὸς ᾿Αντίοχον xal σπονδὰς 

ἡμερῶν ἑπτὰ διὰ τὴν ἑορτὴν ἀξιώσαντος γενέσϑαι, τῇ πρὸς τὸ 
ϑεῖον εὐσεβείᾳ εἴχων σπένδεται χαὶ προσέτι ϑυσίαν εἰσέπεμψε 
μεγαλοτερεπῆ, ταύρους χρυσοχέρωτας xal μεστὰ :“ταντοίων ἀρωμά- 
των ἐχπώματα χρύσεά τε xal ἀργύρεα. xol τὴν μὲν ϑυσίαν δεξά- 
μενοι ztagà τῶν χομιζόντων οἱ τιρὸς ταῖς πύλαις ὄντες ἄγουσιν εἰς 
τὸ ἱερόν, ᾿Τντίοχος δὲ τὴν στρατιὰν εἱστία, πλεῖστον Αντιόχου τοῦ 
Ἐπιφανοῦς διενέγχας, ὃς τὴν πόλιν ἑλὼν ic μὲν κατέϑυσεν ἐπὶ τὸν 

βωμόν, τὸν νεὼν δὲ τῷ ζωμῷ τούτων περιέρρανε συγχέας τὰ Ἰου- 
δαίων νόμιμα καὶ τὴν ττάτριον αὐτῶν εὐσέβειαν, ἐφ᾽ οἷς ἐξεττολε- 
μώϑη τὸ ἔϑνος xci ἀκαταλλάχτως εἶχεν. τοῦτον μέντοι τὸν “41»ν- 

τίοχον δι᾿ ὑπερβολὴν τῆς ϑοησχείας Εὐσεβῆ πάντες ἐχάλεσαν. 

PFLAMVWELat Exc. Peiresc. Zonaras I p. 381. 

1 αἰσϑομένων] Cocceji αἰσϑομένουσ (ex αἰσϑανομένουσ corr. A) codd. si 
uero praesensisse cognoscerent Lat αἰσϑομένοις Hudson αἰσϑομένους δ᾽ εἰ κατα- 

μάϑοιεν Holwerda εὐχερῶς] εὐμαρῶσ AMW innocui Lat 8. Ἐἐπιτηδείαν V 
Ἐγάχειον, Δ γινομένου FLAMVWE — *azoxoívac] ἀποχτείνασ F ὅ δὲ E 
6 *ovv om. 1, ἐξελεῖν E οἱ δ᾽ — 1 χαχούμενοι] qui dum inter muros erra- 
rent Lat δὲ VE 1 xaxovutvo] πλανώμενοι (πλανόμενοι L) χαὶ προανα- 

λούμενοι (προανειλούμενοι F) FLAMVW πλανώμενοι E ταῖς βασάνοις] τῷ 

λιμῶ V, om. E ἐνστάσης coni Ἐἐπιστάσης] incip. Exc usque ad u. 9 ᾿4»- 

τίοχον breuiata ^ $ *ye μὴν] μὲν ovv Μ 9 δὲ E 10 Ἐδιὰ — 11 σπένδεται 
propter festiuitatem deique supplicationem. qui cum audisset respondit legatis 
immolate Lat Ἑάκξιόσαντοσ Exc *vj] om. P ó ἀντίοχοσ τῆι Exc 
1l εὐσεβείᾳ] αἰδοῖ E ido? Exc σπένδεται litt. δεται i. ras., ante σπ ras. 3—4 
litt, A ἔφη σπένδεσϑαι EExc et i. marg. AM ἔφη σπένδετε W et ut uid. Lat 
* 9valav] καὶ ϑυσίαν AMW Ἐεϊσέπεμπε Exc ἔπεμψε M 12 ταῦρον χρυσο- 
χέρωτα (χρυσόχερων E) LAMWELatExc μεστὰ] μετὰ EExe 18 Ἐἐχπόματα 
L χρυσᾶ τε xc) ἀργυρᾶ EExc 1 ἱστία P ἑστιᾷ EExc πλεῖον AMW Exc 
τοῦ om. Exc 16 ἑλὼν] διελϑὼν Exc οκχατέϑυεν PFLV ἐπὶ tov βωμῶν 
coni 11 veo PFV δὲ νεὼν tr. Exc. τοὐτων] τῶι (τῶ W) τούτων AW Exc 

τῶν τοιούτων M περιέραινε (-εν P) PFLV 18 οἷς] zo F ἐξεπολεμήϑη 

PF ἐξοπολεμώϑη L [19 ἀχαταλάχτωσ ἔχε εἶχον AM μέντοι μὲν F 
20 τὑπερβολῆσ 1, 

10 

15 
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, ) - ^ * 

3. ποδεξάμενος δὲ αὐτοῦ τὴν ἐπιείχειαν Ὑρχανὸς καὶ μαϑὼν 
^ ^ , ^ , Ε] - ^ 

τὴν τιερὶ τὸ ϑεῖον σπουδὴν ἐπιρεσβεύσατο τιρὸς αὐτόν, ἀξιῶν τὴν 
πάτριον αὐτοῖς πολιτείαν ἀττοδοῦναι. ὃ δὲ ἀτιωσάμενος τὴν ἔττι- 

' - H , Í ἊΨ ET ^ * » 

βουλὴν τῶν μὲν τεαραινούντων ἐξελεῖν τὸ ἔϑνος διὰ τὴν τιρὸς ἄλλους 
- - ν 3 , ) , , 

αὐτῶν τῆς διαίτης ἀμιξίαν οὐχ ἐφρόντιζεν, zev9óuevog δὲ κατ᾽ 

εὐσέβειαν χεάντα τιοιεῖν τοῖς τιρεσβευταῖς ἀτιεχρίνατο , Ζεαραδοῦναι 

μὲν τὰ ὅτελα τοὺς σπτολιορχουμένους xal δασμὸν αὐτῷ τελεῖν ᾿Ιότετεης 
xal τῶν ἄλλων σπιόλεω ἐρεξ τῆς Ἰουδαίας φρουρά δεξαμέ αἱ τῶν ἄλλων στόλεων ττάρεξ τῆς Ιουδαίας φρουράν τε δεξαμένους 

, 3 , - Y 3 c , 

&rl τούτοις ἀτιηλλάχϑαι τοῦ szt0ÀÉuov. οἱ δὲ ταλλα μὲν ὑπομένειν, 
) , YE , , 

τὴν δὲ φρουρὰν ovy ὡμολόγουν διὰ τὴν ἀμιξίαν ovx ἐφιχνούμενοι 
σπιρὸς ἄλλους. ἀντὶ μέντοι γε τῆς φρουρᾶς ὁμήρους ἐδίδοσαν xal 
τάλαντα ἀργυρίου “τενταχύσια, ὧν εὐϑὺς τὰ τριαχόσια χαὶ τοὺς 
ὁμήρους ττροσδεξαμένου τοῦ βασιλέως ἔδοσαν, ἐν οἷς ἣν καὶ 'Yoxa- 
vov ἀδελφός, χαϑεῖλεν δὲ xol τὴν στεφάνην τῆς πόλεως. ἐπὶ 

, 5 , ^ , 3 , 

τούτοις μὲν οὖν ᾿Ἵντίοχος τὴν “τολιορχίαν λύσας ἀνεχώρησεν. 
^ ^ , 3 , [4] , , 

4. Ὑρχανὸς δὲ τὸν 4avíÓov τάφον ἀνοίξας, ὃς πλούτῳ τούς 
- , 2 , ΄ , 

ztort βασιλεῖς ὑπερέβαλεν, τρισχίλια μὲν ἀργυρίου τάλαντα ἐξεχό- 
, 2 » , - b] , - 

μισεν, δρμώμενος δ᾽ ὑττὸ τούτων πρῶτος Ιουδαίων ξενοτροφεῖν 

8 249 — bell. Iud. I 61. 

PFLAMVWE Lat Exc Peiresc. Zonaras I p. 3$7. 

1 ""Amoós&dusvoc — ἐπιείχειαν] laudatque modestiam eius Lat *j 

FLAMW 30 δὲ — 5 ἐφρόντιζεν] qui cum refutasset consilium suadentium gen- 
tem capi legibus dissonantem Lat ἀπωσάμενος τὴν ἐπιβουλὴν aut corrupta aut 
spuria; expectamus enim aliud dici, Antiochum Hyrcani preces haud aspernatum 

esse ἐπιβουλὴν] συμβουλὴν AM. βουλὴν Exc ἐπιβολὴν coni 4 uiv om. 
LAMW Exc παραινούντων] προαιρούντων  ἐξελϑεῖν  ἀλλους] Exc 
Hudson ἀλλήλουσ codd. — 5 ἀμιξίαν] ἀξίαν Exc ἐφρόντισε Μ πυϑόμενοσ 
6 πάντα ποιεῖν κατὰ (κατ᾽ E Exc) εὐσέβειαν tr. AMWEExc ἐπαραϑδοῦναι -- 
9 πολέμου αἷχ sana sunt 7 λέγων ante χαὶ add. E ἐόπησ E Exc Bekker ἐόππην 
P 8 παάρεξὶ FVEExe πέριξ P τῶν πέριξ LAMWLat Ἔτεῖ δὲ coni 9. *) 
τούτοις om. Exc τὰ ἄλλα E ὕὑπέμειναν FV ὑπέμενον LAMWE Exc ὑπο- 

μενεῖν coni 10 a ὡμολόγουν L ἐφιχνούμενοι ἐπιμιγνύμενοι AMEExc 
ἐπιμιγνύμενοι διὰ τὴν W 11 ἄλλους] E Exe ἀλλήλουσ codd. ys om. 
AMWEExe  *Zóocc» Exc 12 ὧν — 14 ἀδελφός] ex quibus statim trecenta 
cum obsidibus obtulerunt, inter quos erat et frater hyrcani. quae cum suscepisset 
rez antiochus Lat τριακόσια] τριάκοντα E 4 Exc 18 Ἐπροσδεξαμένου- A 
δεξαμένου Exc τοῦ] δὲ τοῦ.  . *&óocav om. PFV ἐν οἷς — 14 πόλεως 
om.P ἐν οἷς --- 14 ἀδελφός om. E 14 Ἐχαϑεῖλον coni 15 *yuiv οὖν om. 
Exc  *oóvs.M “τὴν πολιορκίαν] τῆσ πόλεωσ Exc Ἐπολυορχίαν FL! 

Ἐ ἀνεχώρησεν fin. Exc 11 ποτεῖ πώποτε FLAMVWE Ἐὑπερέβαλλε (-λεν 
ΤΑ) FLAMVW Ἐάργύρου ἘΞ τάλαντα ἀργυρίου tr. AMW 18 δὲ 
AMWE ὑπο] ἀπὸ Cocceji Ἰουδαίων] ἰουδαϊχὸν PF 
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»t , 2 Ej - * ' 3 ᾿ ᾿ Y 
ἤρξατο. γίνεται ὃ αὐτῷ xal πρὸς «Αντίοχον φιλία καὶ συμμαχία, 
χαὶ δεξάμενος αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν ἀφϑόνως πάντα τῇ στρατιᾷ 
χαὶ φιλοτίμως παρέσχεν. χαὶ ποιουμένῳ τὴν ἐπὶ Πάρϑους αὐτῷ 
στρατείαν συγεξώρμησεν Ὑρχανός. μάρτυς δὲ τούτων ἡμῖν ἐστιν 
καὶ Νιχόλαος ὃ ΖΦαμασχηγὸς οὕτως ἱστορῶν" .«τρότταιον δὲ στήσας 
3 , 3 M m , - , 3 , M , 

Ἵντίοχος ἕπτ τῷ 2dvxQ dpud γιχῆσας Ἰνδάτην τον Πάρϑων 

στρατηγὸν αὐτόϑι ἔμεινεν ἡμέρας δύο δεηϑέντος Ὑρκανοῦ τοῦ [ov- 
δαίου διά τινα ἑορτὴν πάτριον, ἐν ἡ τοῖς Ἰουδαίοις οὐχ ἣν γόμιεμον 
ἐξοδεύειν.““ χαὶ ταῦτα μὲν ov NEM λέγων" ἐνέστη yàg ἡ πεντη- 

, γ , 3 - - , 

χοστὴ ἑορτὴ μετὰ τὸ σάββατον, ovx ἔξεστι δ᾽ ἡμῖν οὔτε τοῖς σαββά- 
32. 729 3 - € LA Ez , ^ DC , 3 , - 

τοις OUT ἐν τῇ oov; ὁδεύειν. συμβαλὼν ὃ ΑἸντίοχος αρσάχῃ τῷ 
΄ , - - 3 , ^ * 3 ^ 3 , ; 

Πάρϑῳ πολλὴν ve τῆς στρατιᾶς ἀπέβαλεν xai αὑτὸς ἀπόλλυται, 
— ; 2 E - 

τὴν δὲ τῶν Σύρων βασιλείαν ὃ ἀδελφὸς αὑτοῦ διαδέχεται 4ημή- 
, ' - 3 ΄ 

τριος “ρσάχου αὐτὸν ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας ἀπολύσαντος xa^ ὃν 
, 3 , J3 ' ' 2 , € M , 2 

χρόνον «Αντίοχος εἰς τὴν Παρϑυηνὴν ἐνέβαλεν, ὡς xai πρότερον ἕν 

ἄλλοις δεδήλωται. 

IX. 1. Ὑρχανὸς δὲ ἀχούσας τὸν “Αντιόχου ϑάνατον εὐϑὺς ἐπὶ 
ἢ “5 , , 3. ^ € 

τὰς ἐν Συρίᾳ πόλεις ἐξεστράτευσεν οἰόμενος αὑτὰς εὑρήσειν, ὅττερ 
ἣν, ἐρήμους τῶν μαχέμων xal ῥύεσθαι δυναμένων. Μήδαβαν μὲν 
οὖν πολλὰ τῆς στρατιᾶς αὐτῷ ταλοι ΟΡ Ὁ ΕΟ e ἕχτῳ μηνὶ εἷλεν, 

ἔπειτα xal Σαμόγαν xal τὰ πλησίον εὐθὺς αἱρεῖ Σίκιμά τε πρὸς 
τούτοις καὶ Γαριζεὶν τό τε Κουϑαίων γένος, 0 περιοικεῖ τὸν εἶχα- 

$ 254 — bell. Iud. I 62. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 388 Syncellus p. 553. 

1 δὲ AMWE ἘΔντίχον F Ἐριλίαι καὶ συμμαχίαι ΑΔ. 3 ποιου- 
μένου Ρ 4 στρατιὰν ῬΡΊΧΝΕ Ἐἐστὶν ἡμῖν tr. ΑΝ. 5 $ 251 habet Syncellus 
p. 553 6 σινδάτην PFV indatim Lat Σίνδαν τινὰ Syncellus τῶν L 

πάρϑον P " δύο om. F 87 om. W 5 «oio, litt. zv (7 i. ras.) ex corr. 
A post Ἰουδαίοις add. x«9* zv W ras. 5—6 litt, A 10 μετὰ] uiv μετὰ 
L οὐχ Pow V δὲ FLV οὔτε! ovde P οὔτε ἐν FLAMV τοῖς — 11 
ovr om. W σάββασιν FLV 11 oit] οὐδ᾽ P οὔτε FLAMV δὲ 

LAVWE δὲ ὁ Ν Ἐτῷ πάρϑων P τῶν πάρϑων F parthorum rege Lat 

12 τῆς om. AMWE στρατείασ F στρατιὰν AMWE ἐἀπέβαλλε!, ἀπώλετο 

E iab V 14 ἐκ om. E 15 ἐπαρϑινὴν F παρϑάνην V Ἐἐνέβαλεν) 
ἐνέβαλλεν 1, ἐνέβαλεν χῶραν P. (parthorum) terram ingressus est Lat 16 Ἐάλ- 
λοισ ἡμῶν δεδήλωται συγγράμμασιν P, cf. $ 61 11 i. marg. ἐζ E XV 71 Lat 
τὸν] τὸν τοῦ 18 avcovo PF εὑρεῖν V 18 μαχίμων, μων i, ras. A 
μήδαβα A'W fort. recte 320 τῆς om.  στρατείασ Ἐ 21 σάμογαν F. σαμω- 

γαν L σαμέγαν V Σαμάγαν bell. Iud. $ 63. — εὐϑὺς om. Lat αἱρεῖ! αἔρει PL 
Cog. W σιχειμαν P. σίχιμαν F. sichimam Lat 22 γαρίζιν F. yegitiv V 
χουϑαίων FLAMVWE cut/aceorum Lat ὃ περιοίχει Ῥ ὅπερ οἰχεῖ F ὅπερ 
exti (ὠχη L) LAMVWE quae — possidebat Lat ἱχασϑέντα P 



σι 

10 

15 

ANTIQ. IUD. XIII 256—260 (IX. 1. 2) 199 

σϑέντα τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερῷ vaóv, ὃν λέξανδρος ἐπέτρεψεν 
οἰχοδομῆσαι Σαναβαλλέτῃ τῷ στρατηγῷ διὰ τὸν γαμβρὸν ανασσὴν 
τὸν Ιαδδοῦς τοῦ ἀρχιερέως ἀδελφόν, ὡς “σιρότερον δεδηλώχαμεν. 
συνέβη δὲ τὸν ναὺν τοῦτον ἔρημον γενέσϑαι μετὰ ἔτη διαχόσια. 
Ὑρχανὸς δὲ καὶ τῆς ᾿Ιδουμαίας αἱρεῖ πόλεις ἤδωρα xai Πή]άρισαν, 
x«i ἅπαντας τοὺς ᾿Ιδουμαίους ὑττὸ χεῖρα τ:τοιησάμενος ἐτέτρειμεν 
αὐτοῖς μένειν ἐν τῇ χώρᾳ, εἰ περιτέμνοινγτο τὰ αἰδοῖα xal τοῖς 
Ἰουδαίων νόμοις χρήσασϑαι ϑέλοιεν. οἱ δὲ πτόϑῳ τῆς πατρίου 
γῆς xal τὴν “τεριτομὴν καὶ τὴν ἄλλην τοῦ βίου δίαιταν ὑτεέμειναν 
τὴν αὐτὴν Ιουδαίοις πτοιήσασϑαι. κχἀκείνοις αὐτοῖς χρόνος ὑπῆρ- 
ytv ὥστε εἶναι τὸ λοιτιὸν Ἰουδαίους. 

2. Ὑρχανὸς δὲ ὃ ἀρχιερεὺς ἀναγεώσασϑαι τὴν ττρὸς Ῥωμαίους 
φιλίαν βουλόμενος τυέμτιει τιρὸς αὐτοὺς πιρεσβείαν. καὶ ἡ σύγχλητος 

δεξαμένη và sag! αὐτοῦ γράμματα ποιεῖται πρὸς αὐτὸν φιλίαν 
τούτῳ τῷ τρόπῳ" * Φάννιος άρχου υἱὸς στρατηγὸς βουλὴν ἤγαγεν 
πρὸ ὀχτὼ εἰδῶν Φεβρουαρίων ἐν Κομιτίῳ “ταρόντος “ουχίου Mav- 
γίου «“Τουχίου υἱοῦ Πεντίνα καὶ Γαΐου Σεμτερωνίου ττενναίου υἱοῦ 
(Φαλέρνα ττερὶ ὧν ἐπρέσβευσεν Σίμων 4oot9éov xoi ᾿4ττολλώνιος 

$ 256 — bell. Iud. I 63, 

PFLAMVWELat Zonaras 1 p. 388 Exc de legationibus. 

1 *vaóv] ναῷ Μ 2 ἔσαναβαλλέτη tO στρατηγῶ οἰχοδομῆσαι tr. AMW 
σαναβαλέτη FE ἀναβαλλέτη V 3 i«óóovo A ἰαδδοῦ F ἰαδδοῦν L 

ἰάδδου V iaddi Lat ὡς óc xai V ὃ *atge ῬΡΕῚ ἀδώρα L ἀδῶρα W 
abora Lat ᾿Αδωρεόν bell.lud. μάρισαν (c ex ἡ corr., c i. ras. A) AV. μάρδησον 
P μαρισὰν L μαρησὸν W 6 Ἐπάντασ AMW * lovóovuetovo, ov post ὃ 
i.ras. F ὑπὸ χεῖρα] ὑποχειρίουσ FLAMVWE 7 “περιτέμνοιτο W 

8 * lo) V »νομίμοισ AMWE χρῆσϑαι FLAMVWE. 10 χἀχκείνοις — 11 
Ἰουδαίους] ideoque ex: illo tempore coeperunt esse iudaei Lat recte — xazsivoo 
V αὐτοῖο M χρόνοισ LAMW ἦρχεν LAMW 11 ὥστ᾽ AMW 
Ἰουδαίοις Hudson 12 incip. Exc 14 *avcot] αὐτὸν (αὐτῶν cod. Monac.) 

Exc .10 φάνιοσ F φάνιοσ LAMVW ὃ μάρχου Exc ἤγαγεν] συνήγαγε 
LAMW iussit conuenire Lat 16 πρὸ -- Φεβρουαρίων om. Exc ἰδῶν 
LA!'W φευρουαρίων PFLMW Κομιτίῳ] Brissonius χόππω P χόμπω F 
zounio LAMVW campo Lat πομπίω Exc 16—18 praesente ἐμοῖο manlio 
(mallio cod. Neapol.) ἐμοὶ mentini filio et gaio sempronio falernae filio Lat 
Aovxlov Mavviov om. P μανίου AMW 11 4ovxiov om. AMW μουχκίου 

— Μεντίνα om. Exc — Mevcivea] ενηνία Manutius Τρομεντίνα Ritschl γαιΐου 
ex yatov corr. F σεμπρονίου V πενναίου — 18 Φαλέρνα om. Exc πεν- 

ν 

ναίου] πεννέου FL πεναΐου Α πενναΐου M, i. marg. yo πεννεοῦ ΑΜ πεναιοῦ W 

γαΐου ed. pr. Γναίου coni 18 φανερνᾷ P φαλερνᾶ LAMV ἐπρέσβευσεν» ] 
legati iudaeorum Lat δωσιϑέου PA et Exc codd. Ambros. Monac. 
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᾿“λεξάνδρου xal Διόδωρος Iácovog ἄνδρες χαλοὶ χαὶ ἀγαϑοὶ πεμ-- 
φϑέντες ὑπὸ δήμου τοῦ Ἰουδαίων, [oi] καὶ διελέχϑησαν “τερὶ φιλέας 
τῆς ὑπαρχούσης τούτοις xol συμμαχίας πρὸς Ῥωμαίους xol τῶν 

δημοσίων ττραγμάτων, ὅττως τε Ἰόππη καὶ λιμένες xal Γάζωρα 
xci ττηγαὶ καὶ ὅσας πόλεις αὐτῶν ἄλλας καὶ χωρία πολεμῶν ἔλαβεν 

AMvríoyog παρὰ τὸ τῆς συγχλήτου δόγμα ταῦτα ἀποχατασταϑῇ, ἵνα 
τὲ τοῖς στρατιώταις τοῖς βασιλικοῖς μὴ ἐξ διὰ τῆς χώρας τῆς 

αὐτῶν xal τῶν ὑττηχόων αὐτῶν διέρχεσθαι, καὶ ὅπως và χατὰ τὸν 
πόλεμον ἐχεῖνον Ψψηφισϑέντα ὑττὸ ᾿Αντιόχου παρὰ τὸ τῆς συγχλήτου 
δόγμα ἄχυρα γένηται, ἵνα τὲ πρέσβεις πέμψαντες ἀποδοϑῆναί τε 
αὑτοῖς ποιήσωσιν τὰ bm “Ἀντιόχου ἀφαιρεϑέντα χαὶ τὴν χώραν 
διατιμήσωνται τὴν ἐν τῷ πολέμῳ διεφρϑαρμένην, ὅττως τε αὐτοῖς 
πρός τε βασιλεῖς καὶ δήμους ἐλευϑέρους γράμματα δῶσιν εἰς ἀσφά- 
λειαν τῆς εἰς oixov ἐπτανόδου. ἔδοξεν οὖν ττερὶ τούτων ταῦτα" 

ἀνανεώσασϑαι φιλίαν xal συμμαχίαν τιερὸς ἄνδρας ἀγαϑοὺς καὶ ὑπὸ 
δήμου τ“τεμφϑέντας ἀγαϑοῦ χαὶ φίλου. περὶ μέντοι γραμμάτων 
ἀπεχρίναντο βουλεύσεσθαι, ὅταν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἡ σύγχλητος εὐσχο- 
λήσῃ, σπουδάσειν τὲ τοῦ λοιποῦ μηδὲν εἰς αὐτοὺς ἀδίκημα τοιοῦτο 
γενέσϑαι, δοῦναί τε αὐτοῖς τὸν στρατηγὸν Φάννιον χρήματα ἐχ τοῦ 
δημοσίου, ὅπως ἂν εἰς τὴν οἰχείαν ἐπτανέλϑοιεν. Φάννιος μὲν οὖν 

οὕτως ἀττοττέμττει τοὺς τῶν Ἰουδαίων περέσβεις χρήματά τε δοὺς 
αὐτοῖς ἐχ τοῦ δημοσίου καὶ δόγμα συγχλήτου πρὸς τοὺς διαπέμ- 
ψοντας xal ἀσφαλῆ παρεξομένους τὴν οἴχαδε παρουσίαν. 

PFLAMVWE Lat Exc de legationibus. 
1 Διόδωρος! δωρόϑεοσ Exc ἐάσωνοσ PLV Exc ἀγαϑοὲ zal xaAol 

tr. AMW Exc χἀγαϑοὶ V 2 τοῦ] τῶν PFLV oi om. P Exc οἱ καὶ 
om. FV oi καὶ διελέχϑησαν om. Lat 4 τε om. Lat ἰόπη Exc Bekker 
λιμένοσ PF λίμνοσ V λυμένεσ codd. Amb. et Schottii Exc [Γάζωρα] γάζαρα 
LMV etex corr. A zora Lat — 5 Πηγαί nomen loci esse putat Holwerda p. 110 
ἄλλας καὶ zal ἄλλα Exc χώρασ V ἔλαβεν) tenuit Lat, om. LAMW Exc 
6 δόγμα] δόγμα ἀφείλετο LAMW ἀποχατασταϑῆ --- À ἀποχατασταϑῆναι 

W 8 αὐτῶν) αὐτοῖσ Exc καὶ τῶν om. LAMW Exc Lat ὑπηχόων ex ὑπήχοον 
corr. A ὑπηχόου Exc αὐτῶν] ὄντων LAM WLat, om. Exc 9. ψηφισϑέντα] 
ψηλαφηϑέντα FLV gesta Lat ὑπ᾿ AMVW παρὰ] χατὰ Éxc [0 τε (post 
(va) om. Exc 11 ὑπὸ Exc 13 δῶσιν, ει ex corr. A δώσειν PFLW Exc 

ἀσφάλιαν Ρ 14 εἰς olzov] xov cod. Monac. εἶκοι uel οἶχοι cod. Schott. Exc 
περὶ τούτων om. Exc 16 γραμμάτων] vov πραγμάτων AMW Exc rebus ablatis 
Lat, latet corruptela 17 βουλεύσεσϑαι] Hudson in Henn. esse falso credidit 
βουλεύσασϑαι PFLAMW Exc βουλεύεσθαι V 18 τοιοῦτον F Exc. 19 γενέσϑαι 
Exc γενήσεσϑαι codd. φάνιον LAMVW et cod. Schotti Exc — χρῆμα W 
20 οἰχίαν LV φάνιοσ LMVW 21 *&4zoné£ung W τῶν om. W ce om. 
PFLVE 22 διαπέμψαντασ PFLV Exc. 23 zai om. Exe "παρουσίαν fin. Exc 

ων 
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3. Τὰ uiv οὖν περὶ Ὑρχανὸν τὸν ἀρχιερέα ἐν τούτοις ὑπῆρχεν, 267 
“]ημητρίῳ δὲ τῷ βασιλεῖ πιροϑυμουμένῳ στρατεύειν Eri Ὑρχανὸν 
οὐχ ἐξεγένετο χαιρὸς οὐδὲ ἀφορμὴ τῶν τε Σύρων xal τῶν στρατιω- 

τῶν πιρὸς αὐτὸν ἀπιεχϑανομένων, ττονηρὸς γὰρ ἦν, xal “τεμψψάντων 
χερὸς Πτολεμαῖον τὸν Φύσχωνα ἐπιχληϑένκα τιρέσβεις, ὕτεως τινὰ 
τῶν ἐχ τοῦ Σελεύχου γένους “ταραδῷ αὐτοῖς ἀτοληψόμενον τὴν 
βασιλείαν. τοῦ δὲ Πτολεμαίου πέμψαντος “Ιλέξανδρον μετὰ στρα- 

τιᾶς τὸν Ζεβίναν ἐπιλεγόμενον xal μάχης τιρὸς τὸν Ζ;ημήτριον 
γενομένης, ὃ μὲν ἡττηϑεὶς τῇ μάχῃ φεύγει πρὸς KKAcomaroav τὴν 
γυναῖχα εἰς Πτολεμαΐδα xoi μὴ δεξαμένης αὐτὸν τῆς γυναιχὸς ἐχεῖ- 
Sev ἀπελϑὼν εἰς Τύρον ἁλίσχεται καὶ :τολλὰ τταϑὼν ὑπὸ τῶν 
μισούντων ἀπέϑανεν. ᾿Αλέξανδρος δὲ τὴν βασιλείαν zagaLagov 
φιλίαν σιοιεῖται τιρὸς Ὑρχανὸν τὸν ἀρχιερέα. ἔπειτα πολεμήσαντος 
αὐτῷ τοῦ Δημητρίου παιδὸς Ἀντιόχου τοῦ Γρυποῦ ἐπιχληϑέντος, 
ἡττηϑεὶς τῇ μάχῃ διαφϑείρεται. 

X. 1. Παραλαβὼν δὲ τὴν τῆς Συρίας βασιλείαν ὃ ᾿Αντίοχος 
inl μὲν τὴν Ἰουδαίαν στρατεύειν εὐλαβὴς ἦν τὸν ἀδελφὸν ἀχούων 
τὸν ὁμομήτριον, ᾿Αντίοχος δὲ κἀχεῖνος ἐχαλεῖτο, δύναμιν ἐπ᾽ αὐὖ- 
τὸν αἸτὸ Κυζίχου συλλέγειν. μένων δὲ χατὰ χώραν ἔγνω παρα- 
σχευάζειν αὑτὸν πιρὸς τὴν ἔφοδον τὴν τἀδελφοῦ, ὃς Κυζικηνὸς 
μὲν ἐπεχλήϑη διὰ τὸ τραφῆναι ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, πατρὸς δ᾽ ἦν 
Αντιόχου τοῦ Σωτῆρος ἐπικληϑέντος, ὃς ἐν Πάρϑοις ἀπέϑανεν" 

οὗτος δὲ ἀδελφὸς ἣν Δημητρίου τοῦ I'ovztoU πιατρός. συνέβη μέντοι 
μίαν τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς γῆμαι Κλεοπάτραν, ὡς xol ἐν ἄλλοις 
ἱστορήχαμεν. ὃ δὲ Κυζικηνὸς ᾿Αντίοχος “ταραγενόμενος εἰς τὴν 
Συρίαν στολλοῖς ἔτεσιν τερὸς τὸν ἀδελφὸν στολεμῶν διετέλει. Ὕρχα- 
γὸς δὲ πάντα ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἐν εἰρήνῃ διῆγεν" xoi γὰρ αὑτὸς 
μετὰ τὴν ᾿Αντιόχου τελευτὴν τῶν Παχεδόνων ἀπέστη χαὶ οὔτε ὡς 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 388. 

3 οὐδ᾽ FLAMVW τε om. AMWE ὄ πρὸς] πρὸσ τὸν E — *gioxova 
V — 6 *yévovc om. L ἀποληψόμενοσ V ληψόμενον LAME λειψόμενον W 

T στρατείασ F στρατοῦ VE — 8 .ζεβινᾶν FLAMVE zebenna Lat Ζαβίναν 
in argumentis, idem Diodorus XXXIV 22, Porphyrius et Trogus proll. 39 exhibent; 

οἵ. ξ 218 11 εἰσ τύρον ἀπελϑὼν τ. FLAMVWE 121. marg. η΄ L XV 111 Lat 
18 ἔπειτα] ἔπειτα δὲ LAMWE 14 τοῦ (ante Ζ4ημ.) om. LAMWE — 15 ἐδιαφϑεί- 

ρεται ἐπιδιαφϑείρεται AMW 16 *ó om. ΕἾ 11 *axovov] audiens uero 
Lat 18 τὸν om. W τὸν δμομήτριον i. ras. angustiore m. 2 Α τὸν ὅμο- 
μήτορα E — 19ó80m.Lat 20 αὐτὸν PFLV!W Ἐχυζικινὸσ L πρὸς] εἰσ 
AMW ἐπὶ 21 "ἐχλήϑη ταύτῃ] αὐτῆ AMWE  óbE 28 *TI'ovxov]graspi 
(grasbi cod, Neapol) αὐ 25 ἱστορήκαμεν] δεδηλώκαμεν AMW rettulimus Lat 

i. marg. XP III] Lat — *rzv om. V — 21 τὸν χρόνον ἐκεῖνον tr. AMWE 
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ὑπήχοος οὔτε ὡς φίλος αὐτοῖς οὐδὲν ἔτι παρεῖχεν, ἀλλ᾽ ἦν αὐτῷ 
τὰ πράγματα ἐν ἐπιδόσει πολλῇ καὶ ἀχμῇ κατὰ τοὺς “41λεξάνδρου 
τοῦ Ζαβιναίου καιρούς, xal μαλιστ᾽ ἐπὶ τούτοις τοῖς ἀδελφοῖς. ὃ 
γὰρ πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς “τόλεμος σχολὴν Ὑρχανῷ καρποῦσϑαι 
τὴν Ιουδαίαν ἐτε᾽ ἀδείας παρεῖχεν, ὡς ἄπειρόν τι χρημάτων σελῆϑος 
συναγαγεῖν. τοῦ μέντοι γε Κυζιχηνοῦ τὴν γὴν καχοῦντος φανερῶς 
χαὶ αὐτὸς τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν ἐπεδείχνυτο, καὶ τῶν am «Ἰἰγύ- 
z'rov συμμάχων ἔρημον δρῶν τὸν 2dvríoyov xal αὐτόν τε ττράτ- 
τοντα καχῶς καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς πρὸς ἀλλήλους ἀγῶσιν, 

ἀμφοτέρων κατεφρόνησεν. 
2. Καὶ στρατεύει μὲν ἐτεὶ Σαμάρειαν. πτόλιν ὀχυρωτάτην, περὶ 

ἧς, ὅτι χαλεῖται νῦν Σεβαστὴ χτισϑεῖσα ὑπὸ Ἡρώδου, κατὰ χώραν 
δηλώσομεν. ττροσβαλὼν δ᾽ αὐτῇ φιλοπόνως ἐπολιόρχει μισοπονη- 
ρῶν τοῖς Σαμαρεῦσιν ὑπὲρ ὧν Π]αρισηνοὺς ἀποίκους ὄντας Ἰου- 
δαίων καὶ συμμάχους ἠδίχησαν ὑτταχούοντες τοῖς τῶν Σύρων βασι- 
λεῦσιν. περιβαλὼν οὖν τάφρον σπτανταχόϑεν τῇ ττόλει καὶ διπλοῦν 
τεῖχος ὡς ἀπτὸ σταδίων ὀγδοήχοντα τοὺς υἱοὺς ἐφίστησιν ᾿4ντίγονον 

xai ᾿Τριστόβουλον. ὧν ἐπιχειμένων εἰς τοῦτο ἀνάγχης ὑττὸ λιμοῦ 
προαχϑῆναι τοὺς Σαμαρεῖς συνέπεσεν, ὡς ἅψασϑαι μὲν χαὶ τῶν 

ἀήϑων, ἐπιχαλέσασϑαι δὲ βοηϑὸν :Τντίοχον τὸν Κυζικηνόν. ὃς 
ἑτοίμως ἐπὶ τὴν συμμαχίαν ἀφιχόμενος ὑπὸ τῶν περὶ “4ριστόβου- 
λον ἡττᾶται, διωχϑεὶς δ᾽ ἄχρι Σχυϑοιτόλεως ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν 
διέφυγεν. οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὺς Σαμαρεῖς ὑποστρέψαντες συγχλείουσι 

$ 215 — bell. Iud. I 64. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 3$9. 

1*ov9' LAMW αὐτοῖς om. W — *z«ostztv] προσεῖχεν coni 2. Ἐέπε- 
δώσει PL Ἐχατὰ] κατά τε coni 38 ζαβινναίου P ζαβιννᾷ F ζεβινᾶ 1, ξεβιναίου 
W ζεβινναίου E zebennaei Lat μάλιστα AMWE — 5 "ἀδίασ P παρέσχεν 
FLVE *zàj9oo χρημάτων tr. AMVW 6 τοῦ — 11 Kel] ambosque inter 
se dimicantes contemnens Lat 7 "ἑαυτοῦ FLV προαίρεσιν om. W 

τῶν] τῶν τε LAMWE 9 ἔτὴν ἀδελφὴν V "ἀλλήλοισ Ρ ἀλλήλων F 
Ἐἀγῶσι Ἐ ἀγόσιν W 10 κατεφρόνησεν) κατεφρόνησεν ὕρχαν ὅσ LAMWE 
11 i. marg. εη΄ E Ἐστρατεύειν V ὀχυροτάτην FA! 12 ὑφ᾽ AMW 
χώραν] σχολὴν FLV 1ἐ8 δηλώσωμεν, ὦ ex o corr. . 27. δὲ AMWE 
Ἐφριλοφρόνωσ PFV 14 μαρισηνίουσ PF μαρισσηνίουσ V ἀποίχους ὄντας 
Ἰουδαίων] ἀποικοῦντασ ἰουδαίουσ PF 15 τῶν om. AMW 16 τάφρον] 

τείχη PFE moenia Lat 17 τεῖχοσ, εἴ ex oi corr. uid. m. 2 L ὡς om. 
FLAMVW ἀπὸ suspectum ὀγδωήχοντα L 18 i marg. :9 L ἐπεικει- 
μένων F ἐγκειμένων (-κη- Τὴ LAMWE Ἐτοῦτο] tantam Lat ἀνάγχη E 
19 μὲν om. PFLVE 20 *dy9ov PFA! ἀείϑων L Ἐἐπεχαλέσασϑαι L 
21 "τῶν)] τὸν], 22 Ἐδιοχϑεὶσ 1 δὲ AMWE "ἀδελφῶν, i. marg. yp φίλων 
AM 238 δὲ AMWE  Ἐἐπὶ, 2exli ras F ὑπὸ L — *ovyzàislovow M 
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γεάλιν εἰς τὸ τεῖχος αὐτούς, ὡς xai δεύτερον ἐπιιχαλέσασϑαι σύμμα- 
yov πέμψαντες τὸν αὐτὸν ᾿ντίοχον. ὃς παρὰ Πτολεμαίου τοῦ 
“1αϑούρου μετατιεμιψάμενος ἄνδρας εἰς ἑξαχισχιλίους, ovc ἀχούσης 

τῆς μητρὸς ἐκεῖνος xal 600v οὔτειω τῆς ἀρχῆς αὐτὸν ἐχβεβληχυίας 
ἐξαπέστειλεν, τὸ μὲν ττρῶτον cuv ἐπεόρϑει τὴν Ὑρχανοῦ χώραν 
μετὰ τῶν «Αἰγυπτίων λῃστρικῶς, μάχεσϑαι μὲν αὐτῷ κατὰ s960- 
ὠτίον οὐ τολμῶν, οὐ γὰρ ἦν ἀξιόχρεως ἡ δύναμις αὐτοῦ, νομίζων 
δὲ τῇ χαχώσει τῆς γῆς ἀναγχάσειν Ὑρχανὸν λῦσαι τὴν τῆς Σαμα- 
ρδίας σπιολιορχίαν. ἐπεὶ δὲ πιολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπώλλυεν 

ἐνέδραις τιεριτείσετων, ἀττῆρεν εἰς Τρίπολιν Καλλιμάνδρῳ καὶ Ἔπι- 
χράτει τὸν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους πόλεμον ἐπιτρέψας. 

3. Καλλίμανδρος μὲν οὖν ϑρασύτερον τοῖς “πτολεμίοις περοσ- 
ἐνεχϑεὶς εἰς φυγὴν τραπόμενος παραχρῆμα διερϑάρη. Ἐπιχράτης 
δὲ ὑπὸ φιλοχρηματίας τήν τε Σχυϑότιολιν xci τὰ ἄλλα πρὸς ταύτῃ 

15 χωρία πιρρούδωχε φανερῶς τοῖς Ἰουδαίοις, τὴν δὲ Σαμαρείας πολιορ- 
χίαν διαλύειν οὐχ ἠδύνατο. Ὑρχανὸς μὲν οὖν τὴν πόλιν ἑλὼν ἔνι- 
αὐτῷ τιολιορχήσας οὐχ ἠρχέσϑη μόνῳ τούτῳ, ἀλλὰ xal τεᾶσαν αὐτὴν 
ἠφάνισεν ἐπίχλυστον τοῖς χειμάρροις πιοιήσας᾽ διασχάψας γὰρ 
αὐτὴν ὥστ᾽ εἰς χαράδρας μεταπεσεῖν τὰ σημεῖα τοῦ γενέσϑαι τοτὲ 
πόλιν αὐτὴν ἀφείλετο. παράδοξον δέ τι καὶ περὶ τοῦ ἀρχιερέως Ὑρ- 
χανοῦ λέγεται, τένα τρόττον αὐτῷ τὸ ϑεῖον εἰς λόγους ἤλϑεν" φασὶν 
γάρ, ὅτι xav. ἐχείνην τὴν ἡμέραν, καϑ᾽ ἣν oi παῖδες αὐτοῦ τῷ 
Κυξικηνῷ συνέβαλον, αὐτὸς ἐν τῷ ναῷ ϑυμιῶν μόνος ὧν ἀρχιερεὺς 
ἀχούσειε φωνῆς, ὡς οἱ παῖδες αὐτοῦ νεγιχήχασιν ἀρτίως τὸν 2v- 

8 281 — bell. Iud. I 65. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 390. 

2 πέμψαντες] πέμψαντεσ Α πέμψαντασ MVE, om. Lat τὸν] πρὸσ τὸν 
AMWE αὐτὸν οπι. M 8 λαϑύρου LE /athyro Lat  *ovc om. P Ἐάκχού- 
cac L Α Ἐἐχβεβληχυίησ P  Ἐἐξαπέστειλεν ἐχβεβληχυίασ tr. 1 ὅ τὸ] 0c 
τὸ AMWE 71 uj τολμῶν E ἀξιόχρεοσ F 8 "τὸν ὑρχανὸν F  Ἐτῆς] 
ἐπὶ τῆσ PF ἐπὶ τὴν V ἐσαμάρειαν V — 9 *zoAvooxiav F — *azólivev PW 
11 τοὺς om. E 12 *99ao?regov — 13 διερϑάρη] aduersariis fugam simulan- 
tibus et post reuersis statin consumitur Lat — * 99novvegoc ΔΜ προσενεχϑεὶς] 
ἀποχρινάμενοσ PFV συμβαλὼν E 13 "παραχρῆμα om. V 14 *ó' FV 
φιλοχρηματίας] χρημάτων AMWE pecunüs Lat Ἔτε om. AMW ἘἜχαὶ τὰ 
— 15 χωρία] cum uicinis locis Lat Ἐταάλλα LAMVW ταύτην W — 15 Ἐπρού- 
δοχε L φανερῶσ προύδωχε (xsv A!) tr. AMWE ἔἘτοὺσ ἰουδαίουσ L 
Ἐσαμάρειαν 1 16 λύειν AMWE Ἐἐδύνατο AMW Ἐἐνιαυτῷ] ἐνταυτῶ P 
17 xal om. E 18 ἐπιχλύσιμον E γὰρ] δὲ FE 19 ὥστε FLAMYWE 
Ἐχαράδραν LAMW Ἐποτὲ om. L 20 Ἐἀάφείλατο PFLV «cl om. 
FLAMVW 21 ἤλϑεν] ἐλϑεῖν M et i. marg. A. 23 Ἐϑυμιῶν 8. Μ *ox] 
ὧν ὁ FLMW et ex corr. A 24 *dxovois P 
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283 τίοχον. xal τοῦτο τιροελϑὼν £x τοῦ ναοῦ :ταντὶ τῷ πιλήϑει φανερὸν 

284 

285 

286 

28 - 

288 

289 

ἐποίησεν, καὶ συνέβη οὕτως γενέσϑαι. χαὶ và uiv περὶ Ὑρχανὸν 
ἐν τούτοις ἦν. 

4. Κατὰ δὲ τοῦτον ἔτυχε τὸν χαιρὸν μὴ μόνον τοὺς ἐν Ἵερο- 
σολύμοις καὶ τῇ χώρᾳ Ἰουδαίους εὐπραγεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν “4Ἵλε- 

ξανδρείᾳ κατοιχοῦντας xal ἐν Αἰγύπτῳ xoi Κύπρῳ" Κλεοπάτρα 
γὰρ ἡ βασίλισσα πρὸς τὸν υἱὸν στασιάζουσα Πτολεμαῖον τὸν “6- 
Sovoov ἐπιλεγόμενον χατέστησεν ἡγεμόνας Χελχίαν χαὶ νανίαν 
υἱοὺς ὄντας 'Ovíov τοῦ οἰχοδομήσαντος τὸν ναὸν ἐν τῷ Ἡλιοπολίέτῃ 

γομῷ πρὸς τὸν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις, ὡς καὶ πρόσϑεν δεδηλώχαμεν. 

παραδοῦσα δὲ τούτοις ἡ Κλεοπάτρα τὴν στρατιὰν οὐδὲν δίχα τῆς 
τούτων γνώμης ἔπραττεν, ὡς μαρτυρεῖ xoi Στράβων ἡμῖν ὃ Καπ- 
πάδοξ λέγων οὕτως" ,,οἱ γὰρ πλείους, οἵ ve συνελϑόντες καὶ oi 
ὕστερον ἐτειτεεμπεόμενοι τεταρὰ τῆς Κλεοπάτρας εἰς Κύπρον, μετε- 
βάλοντο παραχρῆμα πρὸς τὸν Πτολεμαῖον" μόνοι δὲ οἱ ἐκ τῆς 
Ὀνίου γενόμενοι Ἰουδαῖοι συνέμενον διὰ τὸ τοὺς πολίτας αὐτῶν 
εὐδοκιμεῖν μάλιστα παρὰ τῇ βασιλίσσῃ Χελχίαν τε καὶ ᾿Ἵνανίαν." 
ταῦτα μὲν οὖν ó Στράβων φησίν. 

5. Ὑρκανῷ δὲ φϑόνον ἐχίνησεν τταρὰ τῶν Ἰουδαίων ἡ εὐπραγία, 
μάλιστα δ᾽ οἱ Φαρισαῖοι χαχῶς πρὸς αὐτὸν εἶχον, αἵρεσις ὄντες 
μία τῶν Ἰουδαίων, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἐπάνω δεδηλώχαμεν. τοσαύτην 
δὲ ἔχουσι τὴν ἰσχὺν πταρὰ τῷ πιλήϑει, ὡς καὶ κατὰ βασιλέως vL 
λέγοντες καὶ κατ᾽ ἀρχιερέως εὐϑὺς στειστεύεσϑαι. μαϑητὴς δὲ αὐτῶν 
ἦν καὶ Ὑρχανὸς καὶ σφόδρα z^ αὐτῶν ἠγαπᾶτο. xol δὴ καλέσας 

$ 288 — bell. Iud. I 61. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 390. 

2 χαὶ συνέβη] συνέβη δὲ AMWE οὕτω AMWE ὑρχανοῦ L — 6 *xal 
Κύπρῳ om. W 1 βασιλὶσ E X *Ac90vgo», ov ex v corr. 1, /athyrum Lat 
9 *5A,0vzoAivy FAMVW ἐουλιουπολίτη L 10 Ἐνόμω PFA'W τοῖς Om. 

FLAMVWE πρόσϑεν] ἐν ἄλλοις PFLV superius Lat 11 ἡ κλεοπάτρα τούτοισ 
tr. AMWE 12 *czoírov γνώμης] γνώμησ αὐτῶν 18 ot] αἱ (α add. rubricator) 

F oom. LAMW τεῖ τεσ 1 συνελθόντες] συγχκατελϑόντεσ (y i. ras. A) 
LAMW qui cum eo descenderunt Lat καὶ ἡμῖν καὶ FLV οἱ om. PFLV 
14 μετεβάλλοντο (τε ex τα corr. F) FLAMVW μεταβαλλομένων E — 16 γενό- 

utvod λεγόμενοι FLAMVWE Lat Ἐσυνέμενον)] ov συνέμενον Ρ *ovvéuevov 

ἰουδαῖοι tr. V τὸ om. W 17 οὖν om. W 19 ἘΠ] 5 τε αὐτοῦ xal τῶν 
υἱῶν LAMW *y εὐπραγία ante παρὰ tr. V Ἐξεύπράγεια L 20 δὲ 
FLAMVWE Ἐφαρισσαῖοι F Ἐχαχῶς] χαχῶσ γὰρ LW Lat * αἵρεσις 

— 21 δεδηλώχαμεν om. Lat 22 Ἐἔχουσιν L 23 χατὰ FLV * ev 9o 
PFLAMW /acile Lat  *ói] δ᾽ FV δ᾽ vL. *avróv V. 24 ἦν] om. LAMWE 
fuerat Lat Ὑρχανὸς] ὑρχανὸσ ἐγεγόνει AMWE Ἐήγαπᾶτο ὑπ᾽ αὐτῶν tr. M 
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αὐτοὺς ἐφ᾽ ἑστίασιν χαὶ φιλοφρόνως ὑποδεξάμενος, ἐτεεὶ σφόδρα 
ἡδομένους ἑώρα, λέγειν ἤρξατο τιρὸς αὐτούς, ὡς ἴσασιν μὲν αὐτὸν 
βουλόμενον εἶναι δίχαιον χαὶ τιάντα ποιοῦντα ἐξ ὧν ἀρέσειεν ἂν 
τῷ Oe xal αὐτοῖς" οἱ γὰρ Φαρισαῖοι φιλοσοφοῦσιν" ἠξίου ye μήν, 
εἰ βλέπουσιν αὐτὸν ἁμαρτάνοντα xal τῆς ὁδοῦ τῆς διχαίας bxrge- 

πόμενον εἰς αὐτὴν ἐπαναγαγεῖν καὶ ἐπτανορϑοῦν. τῶν δὲ μαρτυρη- 
σάντων αὐτῷ :τᾶσαν ἀρετὴν ὃ uiv ἥσϑη τοῖς ἐπαίνοις, εἷς δέ τις 
τῶν χαταχειμένων ᾿Ελεάζαρος ὄνομα, χαχοήϑης ὧν φύσει χαὶ στάσει 
χαίρων ,. ἐπεί, φησίν, ἠξίωσας γνῶναι τὴν ἀλήϑειαν, ϑέλεις δὲ εἶναι 
δέχαιος, τὴν ἀρχιερωσύνην ἀτιόϑου, καὶ μόνον ἀρχείτω σοι τὸ ἄρ- 
χειν τοῦ λαοῦ.“ τὴν δ᾽ αἰτίαν αὐτοῦ zvSouévov, δι᾿ ἣν ἀποϑοῖτο 
τὴν ἀρχιερωσύνην ὅτι, φησίν, ἀχούομεν πταρὰ τῶν πρεσβυτέρων 
αἰχμάλωτόν σου γεγονέναι τὴν μητέρα βασιλεύοντος ᾿Ἵντιόχου τοῦ 
Ἐπιφανοῦς.“ ψευδὴς λόγος ἦν᾽ xal πρὸς αὐτὸν Ὑρχανὸς παρω- 
ξύνϑη xai πάντες δ᾽ oí Φαρισαῖοι σφοδρῶς ἠγανάχτησαν. 

6. Τῶν δ᾽ ἐκ τῶν Σαδδουχαίων τῆς αἱρέσεως, oi τὴν ἐναντίαν 

τοῖς Φαρισαίοις πιροαίρεσιν ἔχουσιν, ᾿Ιωνάϑης τις ἐν τοῖς μάλιστα 

φίλος ὧν Ὑρχανῷ τῇ χοινῇ πάντων Φαρισαίων γνώμῃ ποιήσασϑαι 
τὰς βλασφημίας τὸν Ἐλεάζαρον ἔλεγεν" καὶ τοῦτ᾽ ἔσεσϑαι φανερὸν 
αὐτῷ ztvOouévo τταρ᾽ ἐχείνων, τένος ἄξιός ἐστιν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις 

χαλάσεως. τοῦ δὲ Ὑρχανοῦ τοὺς Φαρισαίους ἐρομένου, τίνος αὐτὸν 
ἄξιον ἡγοῦνται τιμωρίας" τιειραϑήσεσϑαι γὰρ οὐ μετὰ τῆς ἐχείνων 
γνώμης γεγονέναι τὰς βλασφημίας τιμησαμένων αὐτὸν τῷ μέτρῳ 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 391. 

1 *àg'] πρὸσ V ἑστιάσεισ E Ἐνπεδεξάμενοσ A 2 Ἐξόρα P 
*louow] ἴασιν F Δ αὐτοῖς᾽ ot yàg] αὐτοῖσ |- οἱ γὰρ (roio suppl., ante 

oi eras. ut uid. τ) A αὐτοὶ γὰρ αὐτοὶ γὰρ οἱ E — *oi γὰρ — φιλοσοφοῦσιν 
om. Lat Ἐφραρισσαῖοι F Ἑηξίουν W ὅ εἰ] εἴτε LAMVWE si quid 

Lat Ἐδικαίωσ V — 6 αὐτὸ W ἐπανάγειν FLAMVWE — 7 *ézalvoic] 
ἐπαινοῦσιν PFLV — 8 *&veaxsufvov L 9 ἐπεί --- 10 δίκαιος] quoniam iustum 

inquit dixisti te esse uelle et ueritatem cognoscere, si uis iustum te esse Lat ut 

uid.; nam codd. discrepant ἀλήϑιαν P ϑέλεις δὲ] ἐὰν ϑέλησ AWE ἐὰν ϑελή- 
σησ M εἰ ϑέλεισρ V 10 *dxo90v W  *vó]vov P. 11 δὲ AMWE ἀπόϑοιτο 
PFVE 12 ἀχούωμεν PLW 18 τοῦ om. E. 14 λόγος] δ᾽ ὃ λόγοσ FL δὲ ó 
λόγοσ AMWE ὃ Aóyoo V 1 *xal πάντες — ἡγανάχτησαν om. δὲ AM 
Ἐφαρισσαῖοι F ἠγαναχτήσαντο E. 10 δὲ LAMWE τῶν] vo FLAMVWE 
τῆς om. FLAMVWE tqv] τινεσ E 17 Ἐφαρισσαίοισ F Ἰωνάϑης] 
ἐωάννησ AMWE 18 Ἐφαρισσαίων F 19 "βλασσφημίασ L τὸν om. 
AMWE τοῦτ᾽] τ᾿ P τοῦτο FLAMVWE ἐἔσεσϑαι] ἕπεσϑαι W φανερῶν 
A'W 20 ἔτῆσ εἰρημένησ V 21 Ἐδ᾽ FLV Ἐφαρισσαίουσ F ἐρωμένου 
L etex corr. F 22 πεισϑήσεσϑαι AMVWLat — ov] εἰ L oi W 28 γεγο- 
νέ- ναι ἃ τιμησαμένων] i. marg. καταδιχασαμένων: ψηφισαμένων (m. anti- 
quissima A) AM αὐτῶν FA'W 
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- » - » 4 ^ ps o τ᾿ * 3 , , 

τῆς δίχης, τεληγῶν ἔφασαν καὶ δεσμῶν οὐ γὰρ ἐδόχει λοιδορίας 
ce , ur * ' ^ , 

ἕνεχα ϑανάτῳ ζημιοῦν, αἀλλὼως ve xal φύσει πρὸς τὰς κολάσεις 
ἐπιεικῶς ἔχουσιν οἱ Φαρισαῖοι. πρὸς τοῦτο λίαν ἐχαλέπηνεν χαὶ 
δοχοῦν ἐχείνοις ποιήσασθαι τὰς βλασφημίας τὸν ἄνϑρωττον ἐνό- 

, 3 3 ὧν 2 , 3 , ^ , [44 

μισεν. μάλιστα Ó αὑτὸν ἐπιπαρώξυνεν Ιωνάϑης xai διέϑηκεν ov- 
cr - , , , i 

τως, ὥστε τῇ Σαδδουχαίων ἐποίησεν ττροσϑέσϑαι μοίρᾳ τῶν Gagr- 
, 3 ^ , a - , , - 

σαίων ἀποστάντα χαὶ τά τε (7 αὐτῶν χατασταϑέντα γόμιμα τῷ 
, - 9 ΄ - e 

δήμῳ καταλῦσαι καὶ τοὺς φυλάττοντας αὐτὰ χολάσαι. μῖσος οὖν 
- 3 - a d ' - , , 

ἐντεῦϑεν αὐτῷ τὲ xai τοῖς υἱοῖς τταρὰ τοῦ ztÀr Jovo ἐγένετο. περὶ 
, , 5 - - - , cr 

μέντοι τούτων αὖϑις ἐροῦμεν. νῦν δὲ δηλῶσαι βούλομαι, ὅτι νό- 
μιμά τινα παρέδοσαν τῷ δήμῳ οἱ Φαρισαῖοι ἐχ τεατέρων διαδοχῆς, 
cr 3 3 , τ ΄ -— 

«zt€o οὐχ ἀναγέγρατιται iv τοῖς ωυσέως νόμοις, xal διὰ τοῦτο 
a 1 wv ὃ , , 2 , , 3 - - c - 

ταῦτα τὲ Σαδδουκαίων γένος ἐχβάλλει, λέγον ἐχεῖνα δεῖν ἡγεῖσϑαι 
, ΄, 9 , - 

νόμιμα τὰ γεγραμμένα, τὰ δ᾽ £x παραδόσεως τῶν πατέρων μὴ 
ΕΣ ΄ , 2 T 

τηρεῖν. x«i περὶ τούτων ζητήσεις αὑτοῖς xol διαφορὰς γένεσϑαι 
, : , - , 3 , 

συνέβαϊνεν μεγάλας, τῶν μὲν Σαδδουκαίων τοὺς cvzógovc μόνον 
, 3 , 2 — , - 

πειϑόντων τὸ δὲ δημοτικὸν ovy ἑἕττόμενον αὐτοῖς ἐχόντων, τῶν δὲ 
, ^ η- , , 3 ' 

Φαρισαίων τὸ τελῆϑος σύμμαχον ἐχόντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων 
- ; VD - rt ; - 23 MUS τῶν δύο xat τῶν Ἑσσηνῶν ἔν τῇ δευτέρᾳ μου τῶν Ἰουδαϊχῶν ἀχρι- 

βῶς δεδήλωται. 
ς ' P ΄ ^ , N 3 DECEN , 3 

7. Ὑρχανὸς δὲ τεαύσας τὴν στάσιν xol uev. αὐτὴν βιώσας εὐδαι- 
, * 2 N , , , 

μόνως xal τὴν ἀρχὴν διοιχησάμενος ἄριστον τρόπον ἔτεσιν ἑνὶ καὶ 
τριάχοντα τελευτᾷ χαταλιττὼν υἱοὺς σπτέντε, τριῶν τῶν μεγίστων 

8 299 — bell. Iud. I 68. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 391. 

2 *9dvavov PF *qécuo P ὃ *ga«poocto. F ἐχαλέπαινε (-vev L) 
LAMWE 4 δοχοῦν] πρὸσ τὸ δοχοῦν LAMWE  *Ba«eologuuiac L — 5 δὲ 
FLAMVWE  *a)vtóv W ἐπεὶ παρώξυνεν  ἰωάννησ AMWE — *zal 
διέϑηχεν om. 1, 0 zz] τῇ τῶν AMWE σαδουχαίων F — ἐποίησεν] ποιῆσαι 
FV, om. E *zgo9éo9c. F Ἐφαρισσαίων F — 1 Ἐἀποστάντων W — *ózx' 
αὐτὸν L 8 φυλάσσοντασ E *evra] αὐτοὺσ F 9 ἐγένετο] E διεγένετο 
PFV ἀεὶ ἐγίνετο LAMW concitatum est Lat 11 Ἐτινὰ] πολλὰ τινὰ ed. pr. 
Ἐφραρισσαῖοι F 12 ἐν om. AMWE μωσέωσ PFLV μωϊσέοσ E [ὃ có] 
τὸ τῶν LAMWE Ἐλέγων L'V Ἐδεῖν ἡγεῖσθαι διηγεῖσθαι F 14 δὰ 
AMWE Ἐπαραδώσεωσ 1, 16 litt. τῶν μὲν σαδὶ] i. ras. angustiore m. 2 A 
τῶν uiv om. WE et utuid. A! — uz» om. P et ut uid. Lat Ἐτοὺς om. W 

l7 *ovz PF 18 φαρισσαίων F 19 ἐσηνῶν W δευτέρᾳ μου] secundo uolu- 

ine Lat δευτέρα μου βίβλω L Ἔμοι Bekker — 20 Ἐδεδήλωται δεδηλώχαμεν 
FLV δεδηλώκαμεν βίβλω P. disseruimus Lat 21 μετὰ ταύτην LAM μετὰ αὐτὴν 
V μετὰ ταῦτα ἘΓ 22 ἄριστον τρόπον) om. P τὸν ἄριστον τρόπον FLV ἄριστα E 
oplime Lat Ἐξνὶ] τρισὶ bell. Iud. $ 68; cf. XX 240 et Euseb. dem. euang. VIII 2, 73, 
qui Hyrcano XXIX annos dat 23 Ἐχαταλειπὼν Ρ "τριῶν] καὶ τριῶν LAMW 
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ἄξιος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χριϑείς, ἀρχῆς τοῦ ἔϑνους καὶ τῆς ἀρχιερατι- 

χῆς τιμῆς x«l προφητείας" συνὴν γὰρ αὐτῷ τὸ ϑεῖον xal τὴν τῶν 
μελλόντων τιρόγνωσιν τταρεῖχεν αὐτῷ τε εἰδέναι χαὶ τιρολέγειν οὔ- 
τως, ὥστε χαὶ περὶ τῶν δύο τῶν τιρεσβυτέρων τταίδων ὅτε μὴ με- 
γοῦσιν τῶν πραγμάτων χύριοι τιροεῖτιεν. ὧν τὴν χαταστροφὴν εἰς 
τὸ μαϑεῖν 000v τῆς τοῦ “τατρὸς ὑπιέβησαν εὐτυχίας ἄξιον ἀφηγή- 
σασϑαι. 

XL 1. Τελευτήσαντος γὰρ αὐτοῖς τοῦ ττατρὸς ὁ πρεσβύτατος 
ἡφριστόβουλος τὴν ἀρχὴν εἰς βασιλείαν μεταϑεῖναι δόξας, ἔχρινεν 
γὰρ οὕτω, διάδημα τιρῶτος ἐτειτίϑεται μετὰ τετραχοσίων ἀριϑμὸν 
ἐτῶν xal ὀγδοήχοντα xci ἑνὸς xal μηγῶν τριῶν ἀφ᾽ οὗ τῆς ὑπὸ 
Βαβυλωνίοις δουλείας ἀτταλλαγεὶς ὃ λαὸς εἰς τὴν οἰχείαν χκατῆλϑεν. 
στέργων δὲ τῶν ἀδελφῶν τὸν μετ᾽ αὐτὸν Jdvvíyovov τοῦτον μὲν 
τῶν ὁμοίων ἠξίου, τοὺς δὲ ἄλλους εἶχεν ἐν δεσμοῖς. εἶρξε δὲ καὶ 
τὴν μητέρα περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῷ διενεχϑεῖσαν, ἐκείνην γὰρ Ὑρχα- 
γὸς τῶν ὅλων χυρίαν χαταλείγιει, χαὶ μέχρι τοσαύτης ὠμότητος 
προῆλθεν, ὥστ᾽ αὐτὴν χαὶ λιμῷ διέφϑειρεν δεδεμένην. προστέϑη- 
σιν δὲ τῇ μητρὶ xai τὸν ἀδελφὸν ldvcíyovov, ὃν στέργειν ἐδόχει 
μάλιστα xal κοινωνὸν εἶχεν τῆς βασιλείας, ἐχ διαβολῶν ἀπαλλο- 
τριωϑεὶς τιρὸς αὐτόν, αἷς τὸ μὲν πρῶτον ovx ἐπίστευεν, τὰ μὲν 
ὑχτὸ τοῦ φιλεῖν αὐτὸν οὐ τιροσέχων τοῖς λεγομένοις, τὰ δὲ xal 
φϑονούμενον ἡγούμενος διαβάλλεσϑαι. τοῦ δὲ “Ἀντιγόνου ποτὲ 
λαμτιρῶς ἀττὸ στρατείας ἐττανελϑόντος xal τῆς ἑορτῆς, xad ἣν 

$ 299 — bell. Iud. I 68. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 391. 

1 τοῦ om, E Ἐάρχῆσ s. F vo &oyzjo M ^ xclom.E 2 ἕτιμῆς om. 
P 4 Ἐῷστε!] ὥστε δὲ V *vgy δύο] δύο LAMW παίδων] αὐτοῦ παίδων 
LAMWE τῶν παίδων Υ “μένουσι (-σιν P) PFLAM 6 ὅσον om. P ὑπερέ- 
βησαν PFL Ἐκφηγίσασϑαι Τὶ 8i marg. z L XX Lat $ 301 utitur 
Eusebius dem. euang. VIII 2, 18 54. (Ρ. 394a) 9 *aristobolus Lat semper ἢ εἰς 
βασιλείαν] τῆσ βασιλείασ V ἐμεταϑῆναι 1, ἔχριναν V 10 οὕτωσ LAMW 

Ἐπρῶτον L Ἐπεριτίϑεται coni. ex argumentis Ἑτετραχοσίω») τριακοσίων 

W 11 *oyéojxovte] septuaginta in bell. lud.. Ἐάπὸ FV 12 Ἐβαβυλῶνοσ 
PFLV ὁ λαὸσ ἀπαλλαγεὶσ tr AMWE Ἐἐπανῆλϑε FLV Zon ἐπάνοδον Eus 
13 *usr^, v i. ras. ἃ *usr' αὐτὸν] μετὰ τὸν L us9^ αὑτὸν W 14 *g 
FLAMVW ἀλλουσ δ᾽ (δὲ E) tr: AMWE  *zo& P 16 "τῶ:ν ὅλων, À et 
v i ras. Α τῶ vóuo W χαταλελοίπει AMWE χαταλίποι V reliquerat Lat 
17 óc ταύτην WE διαφϑείρειν Β' διαφϑεῖραι LVE ἕπροστίϑησειν P 
18 xal τῆ μητρὲ vóvir. AMWE 19 zal] δὲ P δὲ χαὶ FLVW ἔχειν LAMW 
Ἐδιαβολλῶν F 20 ἐπίστευσε E 22 λαμπρῶσ ποτὲ tr. E — 23 Ἐλαμπρῶς 
ἀπὸ Om. F ἐἘστρατιᾶσ PA!VW στρατίασ M! 
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σχηγοπηγοῦσιν τῷ ϑεῷ, xov ἐχεῖνον τὸν καιρὸν ἐνστάσης, ἔτυχεν 
τὸν uiv “Τριστόβουλον εἰς νόσον καταπεσεῖν, τὸν δὲ “Ἵντίγογνον 
ἐπιτελοῦντα τὴν ἑορτὴν ἀναβῆναι λαμτιρῶς σφόδρα χεχοσμημένον 
μετὰ τῶν σεερὶ αὐτὸν ὅπιλιτῶν εἰς τὸ ἱερὸν χαὶ τὰ τιλείω πεερὶ τῆς 

à Ee : 
305 σωτηρίας ταδελφοῦ εὔχεσϑαι, τοὺς δὲ πονηροὺς χαὶ διαστῆσαι τὴν 

ὁμόνοιαν αὐτῶν ξσπτουδαχότας ἀφορμῇ χρησαμένους τῇ τὲ πεερὶ τὴν 
πομττὴν τοῦ «Αντιγόνου φιλοτιμίᾳ χαὶ τοῖς v; αὐτοῦ χατωρϑω- 
μένοις ἐλϑεῖν πρὸς τὸν βασιλέα xal χαχοήϑως ἐπὶ τὸ μεῖζον ἐξαί- 

306 ρεὶν τὰ περὶ τὴν ττομττὴν τὴν ἐν τῇ ἑορτῇ, xal ὡς οὐ κατ᾽ ἰδιώτην 
ἕχαστον ἣν τῶν γινομένων, ἀλλὰ φρονήματος ἔνδειξιν ἔχειν βασι- 10 
λικοῦ τὰ πραττόμενα, χαὶ ὡς χτείνειν αὐτὸν μέλλοι μετὰ στίφους 
ἐληλυϑὼς καρτεροῦ, λογιζόμενον εὐήϑως αὐτὸν βασιλεύειν ἐνὸν 
τιμῆς μεταλαμβάνοντα δοχεῖν μεγάλων τυγχάνειν. 

907 2. ᾿Τριστόβουλος δὲ τούτοις ἄκων πειϑόμενος xol τοῦ ἀνύτε- 
οτῦτος εἶναι τἀδελφῷ προνοῶν xoi τῆς ἀσφαλείας ἅμα φροντίζων, 15 
διίστησι τοὺς σωματοφύλαχας ἔν τινι τῶν ὑπογείων ἀφωτίστῳ, 
χατέχειτο δὲ ἐν vy βάρει μετογνομασϑείσῃ δὲ Ἵντωνίᾳ, xal τεροσ- 
ἔταξεν ἀνότελου μὲν ἅπτεσϑαι μηδένα, χτείνειν δὲ τὸν “Ἀντίγονον, 

808 ἂν ὡπλισμένος πρὸς αὐτὸν εἰσίῃ. πιέμτιξι μέντοι περὸς Ἵντίγονον 
αὐτὸς ἄνοτελον αὐτὸν ἀξιῶν ἥχειν. ἡ δὲ βασίλισσα xal οἱ συν- 20 
emiovisóovreg αὐτῇ κατ᾽ ᾿Αντιγόνου πείϑουσι τὸν τεεμῳφϑέντα và- 
γαντία λέγειν, ὡς ὃ ἀδελφὸς ἀχούσας, ὅτι χατασχευάσειεν ὅτελα καὶ 
χόσμον τιολεμικόν, τεαραγίνεσϑαι τιρὸς αὐτὸν τταραχαλεῖ ὠτελισμένον, 

οι 

$ 304 — bell. Iud. I 73. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 391. 

1 Ἐἐνστάσεισ L ἔτυχεν] ἔτυχεν ὥστε LAMWE 4 Ἐχαὶ τὰ] κατὰ L 
ὅ τοῦ ἀδελφοῦ E τἀδελφοῦ σωτηρίασ tr. FLAMVWE Ἐεύξασϑαι AMW 
6 τῇ τε περὶ τῆ τε πρὸσ PFLV τῆσ περὲ AMW τῆ περὶ E T Ἐφιλοτιμίασ 
AMW ἐχατορϑωμένοισ PVW 8 zal χακοήϑως ovx ἀχοήϑωσ E μείζων 
Ὗ ἐξαιρεῖν P — 9 τὴν (ante ἐν) om. AMW 10 Ἐτὸν γινόμενον V! 
ἔχειν] εἶχε E recte, nisi ἔχοι mauis — 11 μέλλει E —*ortigovo P — 12 λογιζο- 
μένου FV λογιζόμενος Cocceji λογιζόμενον — 13 τυγχάνειν om. ELat 
εὔηϑεσ AM 14 "τούτοις ἄχων] τούτων ἀχούων χαὶ AMW — 15 τῶ ἀδελφῶ 
E Ἐάσφαλίασ P 10 *ómoywov Ρ 17 Ἐδὲ] δ᾽ AMW autem ipse Lat 
* uevovouacód505 P μετωνομασϑείση, svi. ras. F μετονομασϑεῖσι, ον ex ov corr, 
L ἘΜ *avrovía, c ex o corr. F 18 «ón20v E. μηδενόσ LAMWELat 
*&yclyovov Ρ 19 ἂν — Ἀντίγονον om. cod. Busb. E εἰσήοι, ἡ ex « corr. 
P εἰσίοι, (ex ἡ corr. V εἰσήει FL πρὸς] πρὺσ τὸν FV Zon 20 Ἑαὐτὸ»] 
αὐτὸσ F "οἱ om. V Ἐσυνεπιβουλεύσαντεσ ΡΕ 21 "αὐτοὶ, πεμφϑένταϊ 
ἀγγελοῦντα (post τἀναντία tr. E; AMWE *r& ἐναντία FV ἐναντία PL 
22 ὡς 0 0P ὃ δ᾽ F óc E ὡς ὃ ἀδελφὸς] cui frater tuus inquit Lat 
Ἐχατασχευάσειε L 23 παραγενέσϑαι FLAMVWE 
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ὅτιως ἴδοι τὴν χατασχευήν. ὁ δ᾽ rvríyovog μηδὲν ὑτειδόμενος za- 
xovQyov, ἀλλὰ ϑαρρῶν τῇ παρὰ τἀδελφοῦ διαϑέσει, ὡς εἶχεν ἐνδε- 
δυμένος τὴν στανοτιλίαν “ιαρεγένετο τιρὸς τὸν “Τριστόβουλον imi- 
δείξων αὐτῷ τὰ ὕπλα. γενόμενον δ᾽ αὐτὸν χατὰ τὸν Στράτωνος 
λεγόμενον πύργον, οὗ συνέβαινεν ἀφώτιστον εἶναι σφόδρα τὴν τεά- 
ροδον, ἀποχτείνουσιν oí σωματοφύλακες. διέδειξέν γε μὴν ὃ τούτου 
ϑάνατος, ὅτι μηδὲν μήτε φϑόνου μήτε διαβολῆς ἰσχυρότερον, μηδ᾽ 
0 τι μᾶλλον εὔνοιαν xal φυσιχὴν οἰκειότητα δειίστησιν, 5 ταῦτα τὰ 
τάϑη. μάλιστα δ᾽ ἄν τις ϑαυμάσειεν χαὶ Ἰούδαν τινά, Ἔσσηγνὸν 
μὲν τὸ γένος, οὐδέποτε δ᾽ iv οἷς πιροεῖττεν διαψευσάμενον τἀληϑές" 
οὗτος γὰρ ἰδὼν τὸν Ivríyovov παριόντα τὸ ἱερὸν ἀνεβόησεν ἐν 
τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ xal γνωρίμοις, οἱ διδασκαλίας ἕνεχα τοῦ ztQo- 

λέγειν τὰ μέλλοντα “ταρέμενον, ὡς ἀποϑανεῖν αὐτῷ χαλὸν διεψευ-- 
σμένῳ ζῶντος ᾿Ἵντιγόνου, ὃν σήμερον τεϑνήξεσϑαι τιροειτεὼν ἐν τῷ 
χαλουμένῳ Στράτωγος τύύργῳ τιεριόντα ὁρᾷ, xal τοῦ μὲν χωρίου 
χεξρὶ σταδίους ἀπέχοντος γῦν ἑξακοσίους, 07LOU ᾿φονευϑήσεσϑαι 

τεροεῖστεν αὐτόν, τῆς δ᾽ ἡμέρας ἤδη τὸ πλεῖστον ἡνυσμένον, ὥστ᾽ 
αὐτῷ κινδυνεύειν τὸ μάντευμα ψεῦδος εἶναι. ταῦτ᾽ οὖν λέγοντος 
αὐτοῦ χαὶ χατηφοῦντος ἀγγέλλεται τεϑνεὼς 2dvríyovog ἐν τῷ ὑπο- 
γείῳ, ὃ xal αὐτὸ Στράτωνος ἐχαλεῖτο ττύργος, ὁμώνυμον τῇ “ταρα- 
λίῳ Καισαρείᾳ. τὸν μὲν οὖν μάντιν τοῦτο διετάραξεν. 

8. ᾿Ζριστόβουλον δὲ τῆς ἀδελφοχτονίας εὐθὺς εἰσῆλϑεν μετά- 

γοια xal νόσος éz αὐτῇ τῆς διανοίας ὑπὸ τοῦ μύσους χεχαχωμένης, 
ὡς διαφϑαρέντων αὐτῷ ὑττὸ ἀχράτου τῆς ὀδύνης τῶν ἐντὸς αἷμα 

ἀναφέρειν. ὃ τῶν Ótexovovuévov τις πταίδων χατὰ δαιμόνιον οἶμαι 

$ 309 — bell. Tud. I Τ 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 392. 

*jóy V — omióóusvoc] Cocceji ὑπειδόμενοσ codd. E — 2 coU ἀδελφοῦ 
LAMWE 23 παρεγίνετο LAMVWE παραγίνεται F 4 δὲ E ὠ 5 λεγόμενον] 

χαλούμενον FLAMVWE 6 ἀποχτένουσιν E 7 ἰσχυρώτερον W 8 τὰ 
om. F 9 Ἐσσηνὸν] ἐσσαῖον AMWE Lat i. marg. yo ἐσσηνόν AM 10 δὲ 
VE 11 Ἐγὰρ om. V 18 Ἐχαλῶσ PF Ἐδιεψευσμένον Li διαψευσαμένω 
AMW 14 *avruyóvo F Ἐπροειπὼν — 15 χαλουμένω i.ras.m. 2 A 
προειπὼν] προεῖπον V εἰπὼν E, om. W — 15 παριόντα LAMWE καὶ om. E 
χωρίου uivtr. V 106 περὲ om. LAMVWE "ἀπέχοντα W νῦν om. ELat 

11 ἤδη τοῦ πλείονοσ qvvouévov VE ὥστε E 18 ψευδῶσ VE ψευδὲσ 
ed. pr. ταῦτ᾽ ovv] ταῦτα AMWE 20 *0 om. W *evroc FL 
Ἐπύργοσ ἐχαλεῖτο tr. FLV ὁμώνυμον] ὁμωνύμωσ ἐν L ὁμωνύμωσ W 
22 τὸν ἀριστόβουλον E Ἐαδελφωχτονίασ ἃ 23 τοῦ om. E — *uícovo 

) - 0 , FV 24 αὐτοῦ E 25 δαιμονίαν Ἐ' δαιμονίαν AMWE 
Iosephus ΠῚ. 14 
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πρόνοιαν εἰς τὸν αὐτὸν τόττον, οὗ σφαγέντος LMÁvrtyóvov σπίλους 
ἔτι τοῦ αἵματος ἐχείνου συνέβαινεν εἶναι, χομίζων ὁλισϑὼν ἐξέχεεν. 
γενομένης δὲ βοῆς παρὰ τῶν ἰδόντων ὡς τοῦ “παιδὸς ἐξεπίτηδες 

ἐχχέαντος ἐχεῖ τὸ αἷμα, ἀχούσας “4φιστόβουλος τὴν αἰτίαν ἐτεύϑετο, 
xal μὴ λεγόντων ἔτι μᾶλλον ἐπτεετείνετο μαϑεῖν, φύσει τῶν ἀνϑρώ- 
σεων ὑπιογνοούντων ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι χείρονα τὰ σιγώμενα. 
ὡς δ᾽ ἀπειλοῦντος xal βιαζομένου τοῖς φόβοις ταληϑὲς εἴσεον, τερο- 
χεῖται μὲν αὐτῷ τιληγέντι τὴν διάνοιαν ὑπὸ τοῦ συνειδότος ττολλὰ 
δάχρυα, βύϑιον δὲ ἀνοιμώξας, «οὐχ ἄρ᾽, εἴτεεν, λήσειν ἐπε ἀσεβέσιν 
οὕτω xal μιαροῖς τολμήμασι τὸν ϑεὸν ἔμελλον, ἀλλά μὲ ταχεῖα 
ποινὴ συγγενοῦς φόνου μετελήλυϑεν. xal μέχρι τίνος, ὦ σῶμα 
ἀναιδέστατον, ψυχὴν ὀφειλομένην ἀδελροῦ καὶ μητρὸς χαϑέξεις 
δαίμοσιν; τί δ᾽ ovx ἀϑρόαν αὐτὴν ταύτην ἀποδίδως, xarà μέρος 
δ᾽ ἐπισπένδω τοὐμὸν αἷμα τοῖς μιαιφονηϑεῖσιν;““ ταῦτ᾽ εἰτεὼν 
ἐπαττοϑνήσχει τοῖς λόγοις βασιλεύσας ἐνιαυτόν, χρηματίσας μὲν 

Φιλέλλην, πολλὰ δ᾽ εὐεργετήσας τὴν πατρίδα, “τολεμήσας Trov- 
ραίους καὶ πολλὴν αὐτῶν τῆς χώρας τῇ Ιουδαίᾳ τεροσχτησάμενος 
ἀναγχάσας τε τοὺς ἐνοιχοῦντας, cl βούλονται μένειν ἐν τῇ χώρᾳ, 
περιτέμνεσϑαι xal χατὰ τοὺς ᾿Ιουδαίων νόμους ζῆν. φύσει δ᾽ ἐπι- 
ειχεῖ χέχρητο καὶ σφόδρα ἢν αἰδοῦς ἥττων, ὡς μαρτυρεῖ τούτῳ xal 
Στράβων i» τοῦ Τιμαγένους ὀνόματος λέγων οὕτως" ,. ἐπιεικής τὲ 
ἐγένετο οὗτος ὃ ἀνὴρ χαὶ πολλὰ τοῖς Ἰουδαίοις χρήσιμος" χώραν 

τὲ γὰρ αὐτοῖς τπεροσεχτήσατο χαὶ τὸ μέρος τοῦ τῶν Ἰτουραίων ἔϑνους 
φχειώσατο δεσμῷ συνάψας τῇ τῶν αἰδοίων περιτομῇ." 

XIL 1. Τελευτήσαντος δὲ ᾿Τριστοβούίλου Σαλίνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ, 

$ 314 — bell. Iud. I 82. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 393. 

1 *ov] τοῦ F Ἐσπίλους] σπείλουσ P ὅπου σπίλουσ F 2 Ἐῤλισϑήσασ 

L et i. marg. AM 3 ἐξεπίτιδεσ L 5 Ἐἔτι — μαϑεῖν] amplius minabatur 
discere uolens clamoris causam Lat ἐπετείνετο)] ἐπεγίνετο Ῥ ἐπέτεινε τοῦ 

AME 6 χείρωνα!, 71 δὲ FLAMVWE προχεῖται — 216, 1 Κλεοπάτρας 
desunt in V 9 ἀρ ἄρα AMWE ἄρα δ᾽ 1, 11 φόνον 1; καὶ om. E 
12 Ἐἀνεδέστατον L Ἐώὠφειλομένην L Ἐάδελφῶν F — 13 δὲ Ε ἀϑρόον 
AMWE αὐτὴν om. E 14 δὲ ἐπισπένδεισ E ταῦτα E — 16 Ἐφιλέλλιν 1 
δὲ AMWE  *irovoclovo PA ἱτουραίουσ 1, 18 τε] δὲ AMWE 19 δὲ AMWE 

Ἐξπιεικῆ P. ἐπιειχεία 20 ἐχέχρητο AMW ἐχρῆτο Ὲ ἥττων] χρείττων FL 
τοῦτο FL 21 οὕτως] οὕτωσ δὲ (δ᾽ L) PL 28 γὰρ om.  προσεχτίσατο 
F χαὶ τὸ om. 1, τοῦ τῶν] τούτων F ἱτουραίων PA ἱτουραίων L 

24 οἰχειώσατο PFLA!'W 25 i. marg. ΑΧΙ Lat — X«4ív«] σάλινα Ἐ σαλώμη 

LAMWE Lat; Σαλίνα etiam Eusebius cum Hieronymo chron. II p. 134sq. Schóne 

et Syncellus p. 559 exhibent 
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λεγομένη δὲ ὑτεὸ Ἑλλήνων ᾿λεξάνδρα, λύσασα τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 
δεδεμένους γὰρ αὐτοὺς εἶχεν ᾿Τριστόβουλος, ὡς πιροειρήχαμεν, Ta- 
γαῖον τὸν xal ᾿1λέξανδρον βασιλέα χαϑίστησιν τὸν καὶ «a9 ἡλικίαν 
γερούχοντα xal μετριότητα, ᾧ xal συνέβη γεννηθέντι εὐθὺς μιση- 

: EXP τς ν Lv ri : MR det dea: 
ϑῆναι ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ μέχρι τῆς τελευτῆς αὑτοῦ μηχέτι εἰς 

ὄψιν ἀφικέσϑαι. τὸ Ó αἴτιον τοῦ μίσους τοιόνδε λέγεται γενέσϑαι" 
στέργων μάλιστα τῶν παίδων Ὑρχανὸς τοὺς τιρεσβυτέρους Ἵντίγο- 
voy xci ᾿Τριστόβουλον φανέντα xarà τοὺς ὕπνους αὐτῷ τὸν ϑεὸν 
ἐπηρώτα, τίς αὐτοῦ τῶν παἰδων μέλλει ἔσεσϑαι διάδοχος. τοῦ δὲ 
ϑεοῦ τοὺς τούτου χαραχτῆρας δείξαντος, λυτιηϑεὶς ὅτι τῶν ἀγαϑῶν 

αὐτοῦ πάντων οὗτος ἔσται χληρονόμος, γενόμενον εἴασεν ἐν τῇ Γα- 
λιλαίᾳ τρέφεσθαι. ὃ μέντοι ϑεὸς οὐ διεψείσατο τὸν Ὑρκανόν. 
τὴν δὲ βασιλείαν μετὰ τὴν ᾿ἀριστοβούλου τελευτὴν οὗτος τταραλα- 
βὼν τὸν μὲν τῶν ἀδελφῶν ἐπιχειροῦντα τῇ βασιλείς διεχρήσατο, 
τὸν δ᾽ ἕτερον ἀπραγμόνως ζὴν τεροαιρούμενον εἶχεν ἐν τιμῇ. 

2. Καταστησάμενος δὲ τὴν ἀρχὴν ὃν ᾧετο συμφέρειν αὐτῷ 
τρόπον στρατεύει ἐπὶ Πτολεμαΐδα, τῇ δὲ μάχη χρατήσας ἐνέχλεισε 
τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν πόλιν xal περιχαϑίσας αὐτοὺς ἐπολιόρχει. 
τῶν γὰρ ἐν τῇ :ταραλίᾳ Πτολεμαὶς αὐτῷ xci Γάζα μόναι χειρω- 
ϑῆναι ὑπελείποντο, xal Ζώιλος δὲ ὃ χατασχὼν τὸν Στράτωνος 
χεύργον τύραννος xal ὥρα. τοῦ δὲ Φιλομήτορος Ἄντιόχου καὶ 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ᾿Ἵντιόχου, ὃς ἐπεχαλεῖτο Κυζικηνός, πολεμούν- 
vov ἀλλήλους καὶ τὴν αὐτῶν δύναμιν ἀπολλύντων ἣν οὐδεμία τοῖς 
ΤΠτολεμαεῦσιν βοήϑεια ztaQ! αὐτῶν. ἀλλὰ πονουμένοις τῇ ztoAtogzíc 

$ 320 — bell. Iud. I $5. 

PFLAMWE Lat Zonaras I. p. 393. 
1*óàom.L  *óg' LAMW 2. Ῥαὐτοὺς om. W ἕαναιον P. ἰανναῖον 

(αἴο ex corr. A) FLAM ἐαννέαν WE ianneum Lat 3 Ἐχαὶ om. FW τὸν 

χαὶ om. E 4 Ἐμετριότατα 1, μετριότητι Coni χαὶ om. LAMWE 
Ἐξύϑὺσ γεννηϑέντι tr. AMW δ τοῦ om. Ρ μηκχέτη μηδέποτε (-xov' FL) 
FLAMWE 6 δὲ LAMW γεγενῆσϑαι FL 7 στέργων] στέργων δὴ 
(ἡ i. ras. A) LAMW στέργων δὲ E 9 μέλλει τῶν παίδων tr. AMWE 
10 Ἐχαρακχτῆρας] uultum Lat 11 *ovroc L γεννώμενον (vro ex v- corr., 
v finale i. ras. A) LAM Ἑΐασεν P 13 *ói] namque Lat 14 *zov] τῶν 
F 15 δὲ AMWE 16 i. marg. XX77 Lat 17 ἐνέκλυσε ex corr. W 
18 ξέν τῇ πόλει M. 20 ὑπελίποντο M et ex corr. A. ζώηλοσ P ζωΐλοσ F 
et ex corr. A. 21 δώραν M et ex corr. A $$ 325—327 corrupta uid. 
*rvov] τῶν PF Ἐφιλομήτορος! φιλομήτωροσ L φιλοτιμώτερον (-ότερον F) 

PF 22 Ἐχυζηχινὸσ P 238 Ἐαλλήλουσ, i marg. yo ἀλλήλοισ A ἀλλήλαν Μ 
24 "πτολεμεεῦσι, εεῦ ex as) corr. W παρ᾽ αὐτῶν om. E — *zovorv- 
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€ * - - 

Ζώιλος ὃ τὸν Στράτωνος πύργον κατεσχηχὼς [παρῆν] καὶ và Δῶρα 
4 , ^ , - 

σύνταγμα τρέφων στρατιωτιχὸν xal τυραννίδι ἐπιχειρῶν διὰ τὴν 
- ^; * 3 , cer ' - - 

τῶν βασιλέων πρὸς ἀλλήλους ἀμιλλαν μιχρὰ τοῖς Πτολεμαιεῦσι 
, 3 A» € 3 , 

σεαρεβοήϑει" οὐδὲ γὰρ οἱ βασιλεῖς οὕτως εἶχον οἰχείως πρὸς αὐτούς, 
[44 3 , 3 - ᾿ , M ' E 

ὥστ᾽ ἐλπίσαι τινὰ “ταρ᾽ αὐτῶν ὠφέλειαν. ἑκάτεροι yàg ταὐτὸν τοῖς 
3 2 - , 3 , 

αϑληταῖς ἔπασχον, ot vi δυνάμει μὲν ἀττηγορευχότες αἰσχυνόμενοι 
x . - , 2 , M 2 , ' δὲ παῤαχωρῆσαι διετέλουν ἀργίᾳ xal ἀναπαύσει διαφέροντες τὸν 

2 - M 2 2 - 3 ^ 3 € ^ ^ - EX 

ἀγῶνα. λοιπὴ Ó αὑτοῖς ἐλπὶς ἦν ἡ παρὰ vOv «Αἰγύπτου βασιλέων 
xai τοῦ Κύπρον ἔ Πτολεμαί b “αϑού ὃς ὑπὸ τῇ ρον ἔχοντος Πτολεμαίου τοῦ “αϑούρου, ὃς ὑπὸ τῆς 
μητρὸς Κλεοττάτρας τῆς ἀρχῆς ἐχττεσὼν εἰς Κύτερον ττεαρεγένετο. 

σπέμψψαντες ovv πιρὸς τοῦτον oi Πτολεμαιεῖς τταρεχάλουν ἐλϑόντα 
σύμμαχον ἐχ τῶν “1λεξάνδρου χειρῶν αὐτοὺς δύσασϑαι χινδυνεύον- 

^ , 3 M - , 

vag. ἐπιελτεισάντων δ᾽ αὐτὸν τῶν τερέσβεων, ὡς διαβὰς cic Συρίαν 
ΟΣ , - Ἁ - ^ - * , » 

ἕξει Γαζαίους συνεστῶτας μετὰ vov Πτολεμαιῶν xol Ζώιλον, ἔτε 

γε μὴν Σιδωνίους χαὶ πολλοὺς ἄλλους αὐτῷ συλλήψεσϑαι λεγόντων, 
ἐπαρϑεὶς τιρὸς τὸν ἔχπτλουν ἔσπευδεν. 

, - » 

3. Ἐν τούτῳ δὲ τοὺς Πτολεμαιᾶς 4΄ημαίνετος τειϑανὸς ὧν 
αὑτοῖς τότε χαὶ δημαγωγῶν μεταβαλέσϑαι τὰς γνώμας ἐποίησεν, 
ἄμεινον εἶναι φήσας ἐπ᾽ ἀδήλῳ τῷ γενησομένῳ διακινδυνεύειν τερὸς 

^ 3 , -^ bi ^ 2 , ^ , , 

τοὺς Ἰουδαίους μᾶλλον ἢ φανερὰν εἰσδέξασϑαι δουλείαν δεσπότῃ 

χαραδόντας αὑτούς, xal ττρὸς τούτῳ μὴ τὸν παρόντα μόνον ἔχειν 
F^ 4^4 ^ ^ , M 3 2 P] , * * 

πόλεμον, ἀλλὰ χαὶ πολὺ μείζω τὸν ἀπε ««Ἰἰγύπτου. τὴν γὰρ KAco- 
πάτραν οὐ περιόψεσθαι δύναμιν αὐτῷ χατασχευαζόμενον Πτολε- 

“ ΄ 2 2 * M , vd “9 

μαῖον ἐκ γειτόνων, ἀλλ᾽ ἥξειν i αὐτοὺς μετὰ μεγάλης στρατιᾶς 

PFLAMWELat 

1 505400 PL ζωΐλοσ LAME καὶ τὰ δῶρα παρὴν ttr LAMW — *z«prv 
om. Lat recte ut uid. τὰ Δῶρα] τὴν δώραν M eti. marg. A 2.τρέφων] 
φέρων M 3 τοῖς om. P πτολεμεεῦσι P. πτολεμεῦσι Ἐ' πτολεμαεῦσι LAMWE 

4 οἰχείωσ εἶχον tr. FL 5 Gote AMW ταὐτὸ FLAMW 6 ἐϑληταῖσ 
L 8 λυπρή eti. marg. λοιπὴ F δὲ AMW αὐτῆσ L ἡ παρὰ — 9 
“Ι«ϑούρου] in rege aegyptiorum ptolomeo lathyro Lat — 9 χύπτρον W Ἐλαϑό- 
ρου W lathyro Lat 10 Ἐπαραγένετο W 11 πτολεμαεῖσ LAMW πτολε- 
μαῖοι P 138 δὲ AMW αὐτὸν] αὐτῶ LAMW εἰς] εἰσ τὴν 11 ἔχει P 
14 τῶν πτολεμαίων PF τοῦ πτολεμαίου LAMW ζωΐλον FA 1 σιδονίουσ 

P ἄλλους αὐτῷ! ἅμα αὐτῶν ΒΒ 10 πρὸς] τὰ πρὸσ LAMWE 11 πτολε- 
μαίασ P πτολεμαεῖσ FLAMWE Ἐδημαίνετοσ, «íi. ras. m. 2 A δημένετοσ 

PFW τών] ἦν AMW ἥν L.— 18 "μεταβάλλεσϑαι A!'W ἐποίησεν] ἔπεισεν 
AMWE persuasit Lat 19 Ἐάμεινων P *ro γεγενημένω P "διαχινδυνεύ- 

σειν PF 20 Ἐκεἰσδέξασϑαι ἐνδείξασϑαι PF δεσπόταισ E 21 αὐτούσ 
PFLMWE τοῦτο ΕἾ, 22 x«l om. W τὸν] τῶν ΑἸ 23 zatacxtva- 
ζομένην LAMW Πτολεμαῖον om. AMW 424 £x ex ἐν corr. F 
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σπουδάσαι yàg αὐτὴν ὥστε xci τῆς Κύπρου τὸν υἱὸν ἐκβαλεῖν" 
εἶναι δὲ Πτολεμαίῳ μὲν διαμαρτόντι τῆς ἐλυείδος ἀποφυγὴν γεάλιν 

τὴν Κύπρον, αὐτοῖς δὲ κινδύνων τὸν ἔσχατον. ὃ μὲν ovv Πτολε- 
μαῖος κατὰ τὸν πόρον μαϑὼν τὴν τῶν ΠΠτολεμαιῶν μεταβολὴν οὐδὲν 

ἧττον ἔπλευσεν xal χαταχϑεὶς εἰς τὴν χαλουμένην Συχάμινον ἐνταυ- 
Soi τὴν δύναμιν ἐξεβίβασεν. ἣν δὲ Ó πᾶς στρατὸς αὐτῷ στεζοί τε 

ἅμα καὶ ἱτιτεεῦσιν ττερὶ τρισμυρίους, οὺς “τροαγαγὼν τιλησίον τῆς 
Πτολεμαΐδος xal στρατοτιεδευσάμενος, ἐτιεὶ μήτε τοὺς σταρ᾽ αὐτοῦ 

χερέσβεις ἐδέχοντο μήτε τῶν λόγων ἠχροῶντο, μεγάλως ἐφρόντιζεν. 
4. Ἐλθόντων δὲ πρὸς αὐτὸν Ζωίλου ve xoi τῶν Γαζαίων xai 

δεομένων συμμαχεῖν αὐτοῖς πορϑουμένης αὐτοῖς τῆς χώρας ὑπὸ 
τῶν Ἰουδαίων xai ᾿1λεξάνδρου, λύει μὲν τὴν ττολιορχίαν δείσας τὸν 

Πτολεμαῖον ὃ ᾿λέξανδρος, ἀπαγαγὼν δὲ τὴν στρατιὰν εἰς τὴν 
οἰχείαν ἐστρατήγει τὸ λοιπὸν λάϑρα μὲν τὴν Κλεοιτάτραν ἐπὶ τὸν 
Πτολεμαῖον μεταυδμητόμενος, φανερῶς δὲ φιλίαν καὶ συμμαχίαν 
πρὸς αὐτὸν ὑποχρινόμενος. χαὶ τετραχύσια δὲ ἀργυρίου τάλαντα 
δώσειν bzéGyEvo χάριν ἀντὶ τούτων αἰτῶν Ζώιλον ἐχιτοδὼν εοιή- 
σασϑαι τὸν τύραννον xal τὴν χώραν τοῖς Ιουδαίοις “τροσνεῖμαι. 
τότε μὲν οὖν ὃ Πτολεμαῖος ἡδέως τὴν πρὸς «4λέξανδρον :τοιησά- 

μένος φιλίαν χειροῦται τὸν Ζώιλον. ὕστερον δὲ ἀχούσας λάϑρα 
διαπεμψάμενον αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν λύει 
τοὺς γεγενημένους πρὸς αὐτὸν ὅρκους χαὶ προσβαλὼν ἐπτολιόρχει 

τὴν Πτολεμαΐδα μὴ δεξαμένην αὐτόν. καταλιτεὼν δ᾽ ἐπὶ τῆς so- 
λιορχίας στρατηγοὺς χαὶ μέρος τι τῆς δυνάμεως αὐτὸς τῷ λοιπῷ 
τὴν Ἰουδαίαν καταστρεψόμενος ὥρμησεν. ὃ δὲ 41λέξανδρος τὴν 
τοῦ Πτολεμαίου διάνοιαν μαϑὼν συνήϑροισεν xal αὐτὸς ττερὶ zévre 

PFLAMWE Lat 

1 αὐτὴν) αὐτὴν 4v P — 2 ἀποφυγὴν] coni cum Gutschmidio ἀποφυγεῖν codd. 
Lat 3 cv] sic τὴν ed.pr. κίνδυνον ΡΕῚ, 4 χατὰ τὴν πορείαν AMWE 
πτολεμαίων PA!'W. πτολεμαέων FLME et ex corr. ἃ "μεταβολὴν, vi. ras. A 
5 χαλουμένην] λεγομένην FLME — *sycamina Lat Συχαμίνων coni 6 αὐτῷ! 
αὐτοῦ L πεζοί --- 1 ἱππεῦσιν] cum equitibus et peditibus (et peditibus om. cod. 
Neap.) Lat πεζοῖσ τε PF 1 χαὶ] σὺν LAMW τῆσ, t ex o corr. L 
10 *Zog4ov P ἔἜγαζαίων, yi.ras. M 11 αὐτοῖς] αὐτῶν FLAMWE eorum 
Lat 12 Ἐπολυορχίαν L 18 *az&yov P 14 Ἐλάϑραι A 15 Ἐπρὸσ 
αὐτὸν zal συμμαχίαν tr. AMW 16 Ἐτετρακόσια! quattuor milia Lat 11 Zot- 
λον FAME Zoiàov W 19 ὃ om. E τὴν πρὸς] τὸν πρὸσ τὸν E 20 Zot- 
λον FAME ζωῖλον W i. marg. x9 L Ἐλάϑραι À — 21 διαπεμπόμενον 
FLAMWE mandasse Lat 28 Ἐμὴ μὴδε P Ἐχαταλειπὼ P δὲ AMWE 
24 ἔτι om. W Ἐδυνάμεως] δυνάμεωσ αὐτοῦ LAMWLat τὸ λοιπὸν E 
25 Ἐχαταστρεψάμενοσ FLW 
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μυριάδας τῶν ἐγχωρίων, ὡς δ᾽ ἔνιοι συγγραφεῖς εἰρήχασιν ὀχτώ, 
χαὶ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ἀπήντα τῷ Πτολεμαίῳ. Πτολεμαῖος 
δ᾽ ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν Φ4σωχειτω τῆς Γαλιλαίας πόλει σάββασιν 

αἱρεῖ χατὰ χράτος αὐτὴν xal περὶ μύρια σώματα xol ττολλὴν ἕτέ- 
ραν ἔλαβε λείαν. 

5. Πειράσας δὲ καὶ Σέπφωριν μιχρὸν ἄττωϑεν τῆς πεΙτορϑη- 
μένης πολλοὺς ἀποβαλὼν ἤει πολεμήσων :41λεξάνδρῳ. ὑπήντησε 
δ᾽ αὐτῷ πρὸς τῷ Ἰορδάνῃ σεοταμῷ “λέξανδρος σεερί τινα τόπον 
λεγόμενον “σωφὼν ov πόρρωϑεν τοῦ Ιορδάνου ποταμοῦ xol βάλ- 
λεται στρατόπεδον “τλησίον τῶν σπτολεμίων. εἶχεν μέντοε τοὺς zvQo- 
μαχομένους ὀχταχισχιλίους, οὺς ἑχατονταμάχους ττροσηγόρευσεν, ἐτπτι- 
χάλχοις χρωμένους τοῖς ϑυρεοῖς. ἦσαν δὲ xol τοῖς τοῦ Πτολεμαίου 
σιρομαχοῦσιν ἐτείχαλχοι αἱ ἀστειίδες. τοῖς μέντοι γε ἄλλοις ἔλαττον 

ἔχοντες οἱ τοῦ Πτολεμαίου εὐλαβέστερον συνῆψαν εἰς τὸν κίνδυνον. 
ϑάρσος δὲ αὐτοῖς οὐχ ὀλίγον ἐνεποίησεν ὃ ταχτιχὸς Φιλοστέφανος 
διαβῆναι κελεύσας τὸν ποταμόν, οὗ μεταξὺ ἤσαν ἐστρατοττεδευχότες. 
ἀΠλεξάνδρῳ δὲ χωλύειν αὐτῶν τὴν διάβασιν ovx ἔδοξεν" ἐνόμιζεν 
γάρ, εἰ χατὰ νώτου λάβοιεν τὸν ποταμόν, ócov αἱρήσειν τοὺς πολε- 
μίους φεύγειν ἐκ τῆς μάχης οὐ δυναμένους. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν 
σταρ᾽ ἀμφοτέρων ἣν ἔργα χειρῶν xoi προϑυμίας παραπλήσια καὶ 
χπτολὺς ἐγένετο φόνος ἐξ ἑχατέρων τῶν στρατευμάτων, ὑττερτέρων 
δὲ τῶν “1λεξάνδρου γινομένων Φιλοστέφανος διελὼν τὴν δύναμιν 
δεξιῶς τοῖς ἐνδιδοῦσιν ἐττεχούρει. μηδενὸς δὲ τῷ κλιϑέντι μέρει 
τῶν Ἰουδαίων προσβοηϑοῦντος τούτους μὲν συνέβαινε φεύγειν μὴ 

ὃ 331 — bell. Iud. 1 80, 

PF LAMWE Lat 

1 *éyyoolov W | ovyyoaqzo W 2. *«&navtG F 8. δὲ AMWE  *éEatl- 
φνης] ἐξέφνησ P, om. M αἀσωχειτω P ἀσωχεῖ vo Ἐ ἀσωχεῖ τὴ 1, ἀσώχει τῆ (ει 
i.ras. m. 2 AJ AMW ἀσωχεῖ E asochiton (accus.) Lat Ασωχὲν bell. Iud. cf. uit. 

207,384 ἔἘπόλεισ, άββασιν (s deletum uid.) P πόλεισ ἀβάσιν W  4*alo& 
PFW Ἐξτέραν om. W ὃ *Alav Ρ 6 σεπφωρεῖν P oc πφώριν (ωρι i. ras. F) 
FLWE ἄποϑεν FLME et ex corr. A Ἐπεπορμένη P. — 1*2 PF ἀλέξαν- 
δρον "ἀπήντησε F  Só9LAMWE 9 λεγόμενον οπι.1, ἀσαφῶν LAMWLat 

Ἐζωρδάνου 71 10 προμαχουμένουσ L μαχομένουσ E pugnatorum Lat 
11 Ἐπροσηγόρευσε F προσηγόρευεν AMW 12 χρωμένοισ P χρομένουσ 1, χρώ- 
utvoc E 13 προμαχῶσιν PF 14 εὐλαβέστεροι P — 15 αὐτοῖσ, « ex v corr. 
M 16 διαβῆν κελεύσας] qui — prohibebat Lat οὗ — ἐστρατοπεδευ- 
xoóttc] super quem castra sua posuerant Lat; fluuium apparet fuisse medium 
inter utrumque exercitum 17 αὐτῶν] αὐτῶ LAMW ἐνόμισε (-σεν A!W) 

FLAMW 20 ἀμφοτέροισ E προϑυμία παραπλησία E 21 *éylvevo F 

22 γενομένων WE διελϑὼν E 28 *óbom.P ἔἘἜχληϑέντι L 24 Ἐσυνέ- 
βαινεν 1 μὴ — 218, 1 φυγῆς om. ELat 
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βοηϑούντων τῶν «τλησίον ἀλλὰ κοινωνούντων τῆς φυγῆς, οἱ δὲ τοῦ 
Πτολεμαίου τὰ ἐναντία τούτων ἔπραττον" ἑπόμενοι γὰρ ἔχτεινον 
τοὺς Ἰουδαίους, καὶ τὸ τελευταῖον τρατιέντας αὐτοὺς ἅπεαντας ἐδίω- 

xov φονεύοντες ἕως ob xal ó σίδηρος αὐτοῖς ἠἡμβλύνϑη χτείνουσιν 
χαὶ αἱ χεῖρες τιαρείϑησαν. τρισμυρίους γοῦν ἔφασαν αὐτῶν ἀπο- 
ϑανεῖν, Τιμαγένης δὲ πεντακισμυρίους εἴρηκεν, τῶν δὲ ἄλλων τοὺς 

μὲν αἰχμαλώτους ληφϑῆναι, τοὺς δ᾽ εἰς τὰ οἰχεῖα διαφεύγειν χωρία. 
6. Πτολεμαῖος δὲ μετὰ τὴν νίχην τιροσχαταδραμὼν τὴν χώραν 

ὀψίας ἐπιγενομένης ἔν τισι χώμαις τῆς Ιουδαίας χατέμεινεν, ἃς 
γυναικῶν εὑρὼν μεστὰς χαὶ νητιίων ἐχέλευσεν τοὺς στρατιώτας ἀπο- 
σφάττοντας αὐτοὺς xal κρεουργοῦντας ἔπειτα εἰς λέβητας ζέοντας 

ἐνιέντας τὰ μέλη ἀπάρχεσϑαι. τοῦτο δὲ "τροσέταξεν, ἵν᾿ οἱ δια- 
φυγόντες £x τῆς μάχης καὶ σπιρὸς αὑτοὺς ἐλϑόντες σαρχοφάγους 

ὑπιολάβώσιν εἶναι τοὺς στολεμίους, xal διὰ τοῦτο ἔτι μᾶλλον αὐ- 
τοὺς χατατιλαγῶσι ταῦτ᾽ ἰδόντες. λέγει δὲ xol Στράβων xoci Nr- 
χόλαος, ὅτι τοῦτον αὐτοῖς ἐχρήσαντο τὸν τρόπον, χαϑὼς χἀγὼ 
προείρηχα. ἔλαβον δὲ καὶ τὴν Πτολεμαΐδα κατὰ χράτος, ὡς καὶ 
ἐν ἄλλοις φανερὸν σιξποιήχαμεν. 

XIIL 1. Λλεοττάτρα δ᾽ δρῶσα τὸν υἱὸν αὐξανόμενον καὶ τήν 
τε Ἰουδαίαν ἀδεῶς πορϑοῦντα xci τὴν Γαζαίων στόλιν ὑττήχοον 
ἔχοντα, τεεριιδεῖν οὐχ ἔγνω τοῦτον ἐτεὶ ταῖς πύλαις ὄντα καὶ πο- 
ϑοῦντα τὴν τῶν «Αἰγυπτίων μείζω γενόμενον, ἀλλὰ παραχρῆμα 
μετὰ xal ναυτικῆς xol πεζῆς δυνάμεως im^ αὐτὸν ἐξώρμησεν ἦγε- 
μόνας τῆς ὅλης στρατιᾶς ἀποδείξασα Χελκίαν καὶ “«Τνανίαν τοὺς 
3 ^ - 7 à" 

Ἰουδαίους, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πλούτου xai τοὺς υἱωνοὺς xci διαϑή- 

PFLAMWE Lat 
1 τῶν] μηδὲ τῶν LAMW πλησίων PW — 2 τὰ — ἔπραττον om. ELat 

τἀναντία FLAMW 8 τὸ om. LAMW 4 *oí φονεύοντεσ PFL — αὐτοῖς] αὖ- 

τῶν P et fort. Lat Ἐάἀμβλύνϑη PF χτίνουσιν P ὅ γοῦν] γὰρ E αὐτῶν) 
ἀνδρῶν AMW ἀνδρασ E uirorum Lat 1 δὲ AMWE διαφεύγει»] φεύγειν 
AMWE διαφυγεῖν coni 8 Ἐπροσχαταλαβὼν PF peragrans Lat 9 Ἐὀψίασ ytvo- 

μένησ FL. — *vgou ἡ κώμαις] χώραισ AMWE 11 Ἐξέοντασ (s. m. 2) ἃ Eto»- 

vag M — 12 Ἐάἀπέρχεσϑαι Naber — 13 xai om. AMWE Ἐχαὶ — ἐλϑόντες 
om. Lat ἔπρο αὐτοὺσ PF αὐτοὺσ LAMWE — 15 ταῦτα LAMW ταῦτ᾽ 
— 11 προείρηκα om. E Lat εἰδόντασ P ἰδόντασ ἘῚ, 16 ἐχρήσατο Gutschmid 
χαγὼ] ἐγὼ M 11 ἔλαβε (-βεν A!) AMWE Lat 18 φανεροπεποιήχαμεν P 
πεποιήκαμεν, ᾿ἰ{{, zz00,1.ras. 19 δὲ LAMWE 20 τε οἵη. Ὗ 241 περιιδεῖν 
— 22 ἀλλὰ] neglegere recusauit, dum iam in poríis suis eum praesentem speraret 
esse futurum et amari ab aegyptiis propter uirtutem eius putaret eum Lat — go- 
βοῦντα Naber 22 τὴν om. LAMW Αἰγυπτίων) αἰγυπτίων ἀρχὴν F 28 μετὰ 
χαὶ] καὶ μετὰ FL μετὰ AMWE ἔπεζιχῆσ F Ἐἐξώρμησε 1, ἐξόρμησεν W 
25 πλούτου] πλούτου αὐτῆσ (αὐτοῖσ 1) LAMWE ἔἘδιαϑήχας! αϑηχασ P 
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΄ ΄ M 3 

xag πέμψασα Κῴοις πταρέϑετο. χελεύσασα δὲ τὸν υἱὸν “λέξανδρον 
στόλῳ μεγάλῳ “πταρατιλεῖν εἰς Φοινίχην ἡ Κλεοπάτρα μετὰ πάσης 
αὐτὴ τῆς δυνάμεως ἧχεν εἰς Πτολεμαΐδα, μὴ δεξαμένων δὲ αὐτὴν 
τῶν Πτολεμαιῶν :τολιορχεῖ τὴν πτόλιν. Πτολεμαῖος δ᾽ x τῆς Συρίας 
ἀπελϑὼν ἐπὶ τὴν Miyvsevov ἔσπευσεν, αἰφνιδίως αὐτὴν οἰόμενος xe- 

5 - , 345 , - É 

γὴν οὖσαν στρατιᾶς χαϑέξειν" ἀλλὰ διαμαρτάγει τῆς ἐλπίδος. χατὰ 
- * ' , 1 , Rx - - 

τοῦτον δὴ τὸν χρόνον συνέβη xcl Χελχίαν τὸν ἕτερον τῶν τῆς Κλεο- 
, , 3 ΡΞ ^^ , , 

σεάτρας ἡγεμόνων ἀποϑανεῖν ττερὶ χοίλην Συρίαν διώχοντα Πτολε- 
μαῖον. 

2 , ' - ^ 2. Mxoícaca δ᾽ ἡ Κλεοιτάτρα τὴν ἐπιχείρησιν τὴν τοῦ υἱοῦ 
xal ὅτι τὰ περὶ τὴν Αἴγυπτον οὐχ ὃν προσεδόχα τρόπον προχε- 
χώρηχεν αὐτῷ, πέμψασα μέρος τῆς στρατιᾶς ἐξέβαλεν αὐτὸν ἀττὸ 
τῆς χώρας. χαὶ ὃ μὲν tx τῆς «Ἵἰγύπτου πάλιν ὑποστρέψας τὸν 

- , J , ^ , 2 , ^ 23 

χειμῶνα διέτριινεν ἐν Γάζη. Κλεοτιάτρα ὃ ἕν τούτῳ τὴν ἕν Πτολε- 
DAN ' 2 5 , , ^ ^ ,^ 3 , 

μαΐδι φρουρὰν &x “τολιορχίας λαμβάνει xal τὴν πόλιν. ΑἸλεξάνδρου 
δ᾽ αὐτὴν μετὰ δώρων περιελϑόντος καὶ ϑεραττείας ὁποίας ἄξιον 
ἦν σπτεπτογϑότα μὲν χαχῶς ὑπὸ Πτολεμαίου, καταφυγῆς δ᾽ οὐχ ἄλλ ἣν v9óra | c ucíov, καταφυγῆς δ᾽ ovx ἄλλης 

, - ' ' —- , — , ἢ ταύτης εὐποροῦντα, τινὲς μὲν τῶν φίλων xol ταῦτα συνεβούλευον 
αὐτῇ λαβεῖν xal τὴν χώραν ἐπελϑούσῃ κατασχεῖν xcl μὴ περιιδεῖν 

- - 2 - , , 

v! ἀνδρὶ ἑνὶ τοσοῦτο πλῆϑος ἀγαϑῶν Ιουδαίων χείμενον. ᾿νανέας 
δὲ συνεβούλευσε τούτοις ἐναντία, λέγων ἄδικα ποιήσειν αὐτήν, εἶ 

PFLAMVWELat 
1 δὲ om. LAMW 2 εἰς Φοινίχη»] εἰ δὴ φυγὴ γένοιτο LAMWE Lat 
ἡ — 3 Πτολεμαΐδα] propter refugium omnem suam expeditionem cleopatra 

in ptolemaide deposuit Lat ἢ Κλεοπάτρα eicit Holwerda Κλεοπάτρα 
χλεοπάτρα δὲ LAMW 3 αὐτὴ] Holwerda αὐτῆσ codd. E 4 πτολεμαίων 
P πτολεμαέων FLAMWE ἐπολιόρχει FLAMWE δὲ AMWE Ἐάπελϑὼν 
ix τῆσ συρίασ tr. FL 5 ἐπὶ τὴν] εἰσ F sio τὴν E — *fontvósev LAMW 
Ἐχαινὴν W 6 *grvguri&o οὖσαν tr. M — *ovgare(ao F ἢ *àj] γὰρ AMW, 
om. Lat δὲ coni δὴ τοῦτον tr. E. — *zc) om. LAMW 8 ἡγεμόνων redit 

V, cf. p. 210 u. 7 χοίλησ L e die W τὸν πτολεμαῖον AMW [10 δὲ 
LME et ex corr. A. ; om. E ἔτὴν om. LM 11 *ovz P "προσεδόχα, 
α i.ras. M προχεχώρηκεν)] προχεχωρηχέναι W χεχώρηκεν E (aegypti) sus- 
cepissent Lat i. e. προσκεχώρηχεν 12 ἀπὸ] ἐκ FLAMWE 14 Ἐχιμῶνα 
P διέτριβεν FAMWE δὲ LAMWE — 15 λαμβάνει ἐκ πολιορχίασ tr. V 
160 δὲ AMWE αὐτῇ LAMVWE προσελϑόντοσ FLAMVWE Lat — &&oc E 
17 «al ἀξιοῦντοσ ἐπαρήγειν post ἦν add. E — xemov90roo FV πεπονϑότι E 
δὲ E 18 εὐποροῦντοσ FV εὐποροῦντι E — 19 αὐτὴν PFV αὐτῆσ W ἐπελ- 
9ovcav V 20 ἐπ᾽ — - χείμενον] tam optimam multitudinem iudaeorum sibi subi- 
cere Lat ἐπὶ ἕνὶ ἀνδρὶ tr. V ἕνὲ om. P, recte si ἐπὶ τάνδρὲ scribetur 

τοσοῦτον F PUGUTEIMN V ῥουδαίων ἀγαϑῶν (ἀγαϑὸν A'W)tr. LAMW 21 συνε- 

βούλευε (εν F'LA'W) FLAMVWE ἔτούτουσ  τάναντία E "εἶ εἰσ F 

10 
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, LU ᾽ , a ὃ εἰ ἐξ Β ^ - 

σύμμαχον ἄνϑρωττον ἀφαιρήσεται τῆς ἰδίας ἐξουσίας xal ταῦτα 
- 3 ^ 3 " , , ^ ^ 

συγγενῆ ἡμέτερον" οὐ γὰρ ἀγνοεῖν βούλομαί σε, φησίν, εἰ τὸ πρὸς 

τοῦτον ἄδιχον ἐχϑροὺς ἅπαντας ἡμᾶς σοι τοὺς ᾿Ιουδαίους κατα- 
, & - bow , 1 € EL. , , 

σχευάζει.““ ταῦτα δὲ Mvavía τταραινέσαντος ἡ Κλεοτεάτρα τιείϑεται 
-- d 35 ^ , ^ * , 

μηδὲν ἀδικῆσαι τὸν ᾿1λέξανδρον, ἀλλὰ συμμαχίαν τιρὸς αὐτὸν ἐποιή- 
σατο ἐν Σχυϑοπόλει τῆς κοίλης Συρίας. 

8. Ὁ δὲ τῶν ix Πτολεμαίου φόβων ἐλευϑερωϑεὶς στρατεύεται 
μὲν εὐθὺς ἐπὶ τὴν κοίλην Συρίαν, αἵρεῖ δὲ Γάδαρα πολιορχήσας 
δέκα μησίν, αἵρεῖ δὲ xci “μαϑοῦντα μέγιστον ἔρυμα τῶν ὑπὲρ 
τὸν Ιορδάνην χατῳχημένων, ἔνϑα χαὶ τὰ χάλλιστα χαὶ σπουδῆς 

, * p 4 e ) - ' 
ἄξια Θεόδωῤος ὃ Ζήνωνος εἶχεν. ὃς ov προσδοχῶσιν PmtegOv 

- , - , ' 2 * 3) 

τοῖς Ἰουδαίοις μυρίους αὐτῶν ἀπτοχτείνει xal τὴν ατιοσχευὴν .4λε- 
, , - El 3 , ' D «y . 

ξάνδρου διαρτιάζει. ταῦτα μὲν ovv οὐ χατατιλήττει τὸν “λέξανδρον, 
b , br ^ , , , v- 9 ν 7 ἀλλ᾽ ἐπιστρατεύει τοῖς ϑαλαττίοις μέρεσιν, Ῥαφείᾳ καὶ Ανϑηδόνε, 
e ^ , 3 /V e ^ * 

ἣν ὕστερον βασιλεὺς Ἡρώδης «“Τγριτπιτειάδα προσηγόρευσεν, xal ava 
, , € - ' M - “- , 

χράτος εἷλεν xoi ταύτην. ὁρῶν δὲ τὸν Πτολεμαῖον éx τῆς Γάζης 
LR, , M] , 3 - - , 

εἰς Κύπρον ἀναχεχωρηχότα, τὴν δὲ μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν εἰς 
41 2 e δὲ - Ts [4 À - 2 427 «Ἵϊγυτετον, ὀργιζόμενος δὲ τοῖς Γαζαίοις, ὅτι Πτολεμαῖον ἐτεεχαλέ- 

, , , * M , 2 - , 

σαντο Bon9óv, ἐπολιόρχει τὴν πόλιν xol τὴν χώραν αὑτῶν περοενό- 
3 , Α - - - / , ^ 

uevaev. 2;t0ÀLoÓóvov δὲ τοῦ στρατηγοῦ τῶν Γαζαίων μετὰ δισχι- 
, ὔ 4 , , -€- - 3 , 

λέων ξένων xal μυρίων οἰχετῶν νύχτωρ ἐτειπτεσόντος τῷ τῶν Ἰουδαίων 
, 32 € - , EJ ^i 

στρατοττέδῳ ἐφ᾽ ὅσον uiv ὑττῆρχεν ἡ νὺξ ἐνίχων οἱ Γαζαῖοι δόκησιν 
παρασχόντες τοῖς πολεμίοις ὡς ἐπεληλυϑότος αὐτοῖς Πτολεμαίου, 

, ς ᾽ὔ ^ - ΄, ᾿, , 3 

γενομένης δὲ ἡμέρας xol τῆς δόξης ἐλεγχϑείσης μαϑόντες οἱ Iov- 

$ 356 — bell. Iud. I $6. 

PFLAMVWELat 
1 Ἐἀφαιρεϑήσεται Ἢ — 2 ἔσε βούλομαι tr. FLV εἰ ὅτι FLAMVWE 

quoniam Lat 3. χατασχευάζει] καταστήσει FAMVW χατασχευάσει E. habebis 
Lat 4 *«vaviov FLAMVW Ἐπαραχαλέσαντοσ V — 5 ἀδικήσειν E 
7 Ἐτῶν] τὸν L 8 *ev9oc om. P Ἐχοίλην, x i.ras. M — Ἐαΐρει PLW 
*gazaram cod. Neapol.Lat 9. αἴρει PLVW 10 χατωχημένον FL! χατοικου- 
μένων P χατωχειμένων W καὶ (ante τὰ) om. E 13 οὖν om. PL. 14 *roio 
ἐπιϑαλαττίοισ ΕἾ δαφία FLAMVWE 1 ἔὕστεροσ P ἡρώδησ βασιλεὺσ tr. 
LAMW ἡρωδησ ὃ βασιλεὺσ ΕὟ ἀγριππίδα W ἀγριπιάδα ΒῈ προσηγόρευσεν] 
μετωνόμασε (-σεν AW) FAMVWE μετωνώμασεν L, i. marg. reciso apparent 

αι Ξ : ; ^ ' x 
yo me**|yoosvs**| F nominauit Lat Ἐχαὶ om. P 16 rov] τὸν μὲν 

LAMWE ἘΓάζησ εἰς om. V 11 μεταχεχωρηχότα LAMWE 19 ἔπαρενό- 
μευσενῖ 20 δὲ om. E τῶν om. E ἘΓαζαίων] gazenorum Lat 

21 Ἐοἰχετῶν] ciuium Lat; οἰχετῶν uix rectum — 22 Ἐστρατοπέδω P — *ya- 
ζαίων, ov corr. ex o- m. 2L 23 παρέχοντεσ FLAMVWE 24 *ó' FV 
Ἐἐλλεγχϑείσησ L 

355 

356 

957 

9 9 9 



900 

901 

362 

363 

904 

365 

218 ANTIQ. IUD. XIII 359—365 (XIII. 3. 4) 

δαῖοι τἀληϑὲς ἐπισυστρέφονται xci τοῖς Γαζαίοις προσβαλόντες 

ἀναιροῦσιν αὐτῶν περὶ χιλίους. τῶν δὲ Γαζαίων ἀντεχόντων χαὶ 
μήτε ὑπὸ τῆς ἐνδείας μήτε ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ἀναιρουμένων 
ἐνδιδόντων, zv yàg ὅτιοῦν ὑπέμενον “ταϑεῖν ἢ ὑπὸ τῷ πολεμίῳ 
γενέσϑαι. προσεπήγειρεν δ᾽ αὐτῶν τὴν προϑυμίαν καὶ ᾿Τρέτας ὃ 
ράβων βασιλεὺς ἐπίδοξος ὧν ἥξειν αὐτοῖς σύμμαχος. ἀλλὰ συνέβη 
πρῶτον τὸν “4“πολλόδοτον διαφϑαρῆναι" “υσίμαχος γὰρ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ ζηλοτυπῶν αὐτὸν ἐπὶ τῷ παρὰ τοῖς πολίταις εὐδοχιμεῖν, 
χτείνας αὑτὸν χαὶ στρατιωτιχὸν συγχροτήσας ἐνδίδωσιν “1λεξάνδρῳ 
τὴν πόλιν. ὃ δ᾽ εὐθὺς μὲν εἰσελϑὼν ἠρέμει, μετὰ δὲ ταῦτα τὴν 
δύναμιν iraque τοῖς Γ΄ αζαίοις ἐπιτρέψας τιμωρεῖν αὐτούς" οἱ δὲ 
ἄλλοι ἀλλαχῆ τρεπόμενοι τοὺς Γαζαίους ἀττέχτειναν. ἦσαν δ᾽ οὐδ᾽ 
ἐχεῖνοι τὰς ψυχὰς ἀγεννεῖς, ἀλλὰ xol τοῖς παραπίπτουσιν ἀμυνό- 
μενοι τοὺς Ιουδαίους οὐχ ἐλάττονας αὐτῶν διέφϑειραν. ἔνιοι δὲ 

μογνούμενοι τὰς οἰχίας ἐνεπίμσερασαν, ὡς μηδὲν ἐξ αὐτῶν λάφυρον 

εἶναι τοῖς πολεμίοις λαβεῖν. οἱ δὲ χαὶ τῶν τέχνων καὶ τῶν γυναι- 
χῶν αὐτόχειρες ἐγένοντο τῆς ὑπὸ τοῖς ἐχϑροῖς αὐτὰ δουλείας οὕτως 

ἀτταλλάττειν ἠναγχασμένοι. τῶν δὲ βουλευτῶν ἦσαν oi πάντες ττεν- 
ταχόσιοι συμφυγόντες εἰς τὸ τοῦ ““πόλλωνος ἱερόν" συνεδρευόντων 

10 

γὰρ τὴν ἐπίϑεσιν συνέβη, γενέσϑαι" ὃ δὲ “Ἵλέξανδρος τούτους vc 20 
ἀναιρεῖ. xol τὴν πόλιν αὐτοῖς ἐπιικατασχάιϊμας ὑττέστρενψψεν εἰς Tego- 

σόλυμα ἐνιαυτῷ :τολιορχήσας. 
* ' 3 - 3 ς 

4. Ὑπὸ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον καιρὸν καὶ “4ντίοχος ὃ ἐπικληϑεὶς 

PFLAMVWELat 

2 Ἐχιλίους] δισχιλίουσ W 4 ὅτοιοῦν W τῶν πολεμίων M! 

5 Ἐπροσεπίγειρε V ó om. E προϑυμίαν) εὐψυχίαν LAMWE 
6 Ἐἐπίδοξος — σύμμαχος) magnanimus uir qui sperabatur in aucilium eorum 

uenturus Lat ἥχειν E — *ovuuayoc] σύμμαχοσ ἐπαγγειλάμενοσ FLAMVW 
7 "ἀπολλότοδον W — *ó ἀδελφὸσ FLAMVW 8 ἢ iue i αὐτῶ E 
*r9]vro LW 9 ἐχδίδωσιν FVE prodidit Lat 10 Ἐδὲ LAMW — *zoeusz W 
Ἐταῦτα, c finale i. ras. ἃ 11 Ἐἐπαφίχε 1, Ἐἐπιτρέψας] ἐπιτρέψασ 

toic τῆσ τάξεωσ P 12 Ἐάλλαχῆι Α τραπόμενοι VE 18 ἀγενεῖσ 
W 14 ἐλάττουσ LAMWE 18 ξἐέἐνεπήμπρασαν PL ἐξ om. FLAMVW 
10 τοὺσ πολεμίου V τῶν (ante γυναιχῶν) om. FLAMVWE — 17 ἐγίνοντο 
FLAMVWE τῆς] τοῖσ LWE αὐτὰ] αὐτῶν FLAMW αὐτοὺσ VE. *óov- 
λείας] δειλίασ Ῥ 18 ἀπαλάττειν FE! *ràv δὲ — 21 ἀναιρεῖ! cumque 
D ex: primatibus eorum in templo Apollonis confugissent, quorum consensu pro- 
ditio facta erat, hos abstrahens alexander occidit Lat βουλευτῶν) Bovásvor- 
των P βουλευτῶν οἱ LAMWE  *oií] om. F δ᾽ oí coni — 19 συμφυγόντων E 
recte ut uid. 220 ὃ δὲ] o δ᾽ FV ras. 3—4 lit. A om. Mó E τεῖ uiv E 
21 "αὐτὸ P Ἐἐπικατασχάψασ, ox& i. ras. M 22 "ἐνιαυτῷ πολιορχήσας 
om. W 23 τῶν αὐτῶν δὲ τούτων χαιρῶν E 
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Γρυτιὸς ἀποθϑνήσχει ὑττὸ Ἡραχλέωνος ἐ ειβουλευϑείς, βιώσας uiv 
ἔτη τεσσαράχοντα χαὶ πέντε, βασιλεύσας δὲ ἐννέα καὶ εἴχοσι. δια- 
δεξάμενος δὲ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ὃ παῖς Σέλευχος ἐπολέμει μὲν 
τῷ τοῦ πατρὸς ἀδελφῷ ἀἀντιόχῳ, ὃς ἐπεχαλεῖτο Κυζιχηνός, νιχήσας 

δ᾽ αὐτὸν xal λαβὼν ἀτιέχτεινεν. μετ᾽ οὐ ττολὺ δὲ τοῦ Κυζιχηνοῦ 

παῖς Mvrloyoc, ὃ Εὐσεβὴς καλούμενος, ““αραγενηϑεὶς εἰς ραδον 
xal πεεριϑέμενος διάδημα “τολεμεῖ τῷ Σελεύχῳ, xal χρατήσας ἐξή- 
λασεν αὐτὸν ix “πτάσης τῆς Συρίας. ὃ δὲ φυγὼν εἰς Κιλικίαν xai 
γενόμενος iv τῇ Πόψου ἑστίᾳ τιἅλιν αὐτοὺς εἰσέσραττε χρήματα. 
€ - , - 2 , € - 3 - * , 

ὃ δὲ τῶν Moweovéov δῆμος ἀγαναχτήσας ὑφῆψεν αὐτοῦ τὰ βασί- 
λεια χαὶ διέφϑειρεν αὐτὸν μετὰ τῶν φίλων. ᾿Αντιόχου δὲ τοῦ 
Κυζιχηνοῦ τταιδὸς βασιλεύοντος τῆς Συρίας ᾿Ἵντίοχος ὃ Σελεύχου 
ἀδελφὸς ἐχφέρει “τόλεμον πιρὸς αὐτὸν xal νικηϑεὶς ἀπόλλυται μετὰ 

- c ^ 23 ' - ^ , 

τῆς στρατιᾶς. μετὰ δ᾽ αὐτὸν ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ QAwucmog ἐτειϑέ- 
μενος διάδημα μέρους τινὸς τῆς Συρίας ἐβασίλευσεν. Πτολεμαῖος 
δὲ ὃ “άϑουρος τὸν τρίτον αὐτῶν ἀδελφὸν “ημήτριον τὸν Z4xotgov 
λεγόμενον ix Κνίδου μεταπεμψάμενος κατέστησεν ἐν ΦΙαμασχῷ βα- 

, , x D 3 Ἔν -" , 

σιλέα. τούτοις δὲ τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς χαρτερῶς ἀνϑιστάμενος 
Zyvríoyog ταχέως ἀτιέϑανεν" “Ταοδίχῃ yàg ἐλϑὼν σύμμαχος τῇ τῶν 
Σαμηνῶν βασιλίσσῃ Πάρϑους ττολεμούσῃ μαχόμενος ἀνδρείως ἔπε- 

δὲ v , c Ui - 2 M , 3 S , σεν. τὴν δὲ Συρίαν οἱ δύο xaveiyov ἀδελφοὶ 4ημήτριος xai Qí- 
λισχίπος, χαϑὼς ἐν ἄλλοις δεδήλωται. 

PFLAMVWE Lat 

1 γρυπὸσ (γρύπασ W) ἐπικληϑεὶσ tr. FLAMVWE — "ἐπιβουλευϑεὶσ ὑπὸ 
ἡραχλέωνοσ tr. LAMW — *HoaxAéovoc] heracliani Lat — 2 Ἐχαὶ om. F —*ó' 
LAMVW 8 ὃ παῖσ αὐτοῦ tr. FLAMVWE — *émoAéug W 4 πατρὸς] πατρὸσ 

αὐτοῦ E ὅ δὲ Ε 6 παῖς] παῖσ τι Ρ ᾿Αντίοχος] Hudson auctoribus Petauio 

et Spanhemio ἀντίοχοσ καὶ ἀντίοχοσ P ἀντίοχοσ καὶ ἀντωνῖνοσ (ἀντωνίοσ L 
ἀντώνιοσ FE) FLAMVWELat παραγενηϑεὶς — ' ἐξήλασεν] Hudson παρα- 
γενηϑέντεσ εἰσ ἄραδον (ἄροδον W Lat) καὶ περιϑέμενοι διάδημα (διαδήματα 
FLAMVW) πολεμοῦσι τῶ σελεύχω xcl χρατήσαντεσ ἐξήλασαν codd. ELat 
8 ἐξ ἁπάσησ FLAMVW τῆς om. V 9 *uógwov V — *mompsuestiam. Lat 
εἰσέπρασσε E 10 Πῆῆοψεστέων] μοψεσταίων F μοψουεστέων (é ex αἰ corr. A) 
LAMW μοψουεστιέων V μόψου $otiéov E ( populus) mompsuestenus Lat Mowsa- 
τῶν coni, cf. Steph. Byz. s. Móvyov ἑστία 12 παιδὸς om. PELat 18 Ἐχινηϑεὶσ 
W 14 Ἐστρατειᾶσ L δὲ E 10 "δ Aa9ovgov P /athyrus Lat τρίτον] 
τέταρτον FLAMVWELat — *avcov] avtov V — *azeugov| acerus Lat εὔκαιρον 
ed.pr.; Εὐὔχαιρος inargumentis 17 ix] ἐ PL ἔἜχατέστησεν, «ré i. ras. M 
18 ἀνϑισταμένων L ἀντικαϑιστάμενοσ E. 19 ἀπέϑανε F ané9av  ΖΔαοδίχῃ] 
ἐν λαοδίχη LW ἐν λαοδιχεία FAMVE, i. marg. ἐν λαοδίχη yo À yo λαοδίχη M. 
laudiciae Lat 320 Σαμηνῶν] γαλιήνων LW γαλιηνῶν AME γαλιλαίων F γαλα- 
αδηνῶν V. gaminorum Lat γαλαδηνῶν ed. pr.; cf. Steph. Byz. Σαμηνοί νομάδων 
Ἀραβίων ἔϑνος πολεμοῦσι V 21 χατέσχον E 22 δεδηλώχαμεν LAMW 
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5. 4λέξανδρος δὲ τῶν οἰχείων πρὸς αὐτὸν στασιασάντων, &av- 

ἔστη γὰρ αὐτῷ τὸ ἔϑνος ἑορτῆς ἀγομένης xol ἑστῶτος αὐτοῦ ἐπεὶ 
τοῦ βωμοῦ χαὶ ϑύειν μέλλοντος χιτρίοις αὐτὸν ἔβαλλον, νόμου ὄντος 
zagà τοῖς Ἰουδαίοις ἐν τῇ σχηγνοττηγίᾳ ἔχειν ἕχαστον ϑύρσους ἔκ 

φοινίχων xoi χιτρίων, δεδηλώχαμεν δὲ xci ταῦτα ἐν ἄλλοις, περοσ- 

ἐξελοιδόρησαν δ᾽ αὐτὸν ὡς ἐξ αἰχμαλώτων γεγονότα καὶ τῆς τιμῆς 
χαὶ τοῦ ϑύειν ἀνάξιον, ἐπὶ τούτοις ὀργισϑεὶς χτείνει μὲν αὐτῶν 

σεερὶ ἑξαχισχιλίους, δρύφαχτον δὲ ξύλινον “τερὶ τὸν βωμὸν xci τὸν 
γαὸν βαλόμενος μέχρι τοῦ ϑριγχοῦ, εἰς ὃν μόνοις ἐξῆν τοῖς ἱερεῦσιν 
εἰσιέναι, τούτῳ τὴν τοῦ πλήϑους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀπέφραττεν εἴσοδον. 

ἔτρεφεν δὲ χαὶ ξένους Πισίδας xal Κίλιχας" Σύροις γὰρ πολέμιος 

ὧν οὐχ ἐχρῆτο. καταστρεψάμενος δὲ τῶν “ράβων Π]ωαβίτας καὶ 

Γαλααδίτας εἰς φόρου ἀτταγωγήν, κατερείτεει xai μαϑοῦντα Θεο- 
δώρου μὴ τολμῶντος αὐτῷ συμβαλεῖν. συνάψας δὲ μάχην πρὸς 
Ὀβέδαν τὸν ράβων βασιλέα καὶ πεσὼν εἰς ἐνέδραν ἐν χωρίοις 
τραχέσι καὶ δυσβάτοις ὑττὸ πλήϑους χαμήλων εἰς βαϑεῖαν χατερ- 
ράχϑη φάραγγα κατὰ Γάδαρα χώμην τῆς Ἰουδάνιδος xal μόλις αὐ- 
τὸς διασώζεται, φεύγων δ᾽ ἐχεῖϑεν εἰς Ἱεροσόλυμα παραγένεται. 
xal πρὸς τὴν χαχοτιραγίαν αὐτοῦ ἐπιιϑεμένου τοῦ ἔϑνους ττολεμήσας 
πρὸς αὐτὸ ἔτεσιν ἕξ ἀναιρεῖ τῶν Ἰουδαίων οὐχ ἔλαττον πέντε μυ- 
ριάδας. παραχαλοῦντος δὲ παῦσαι τὴν πρὸς αὐτὸν δυσμένειαν ἔτι 
μᾶλλον ἐμίσουν αὐτὸν διὰ τὰ συμβεβηχότα. πυνθανομένου δ᾽ αὖ- 

8 372 — bell. Iud. I 88. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 393. 

2 Ἑαύτῷ] ἐπ᾽ αὐτὸν FLAMVW — *czo ἑορτῆσ FLAMVW /estiuitas taber- 
naculorum Lat 3 ϑύσειν E Ἐχιτρίουσ V uirgis cedrinis Lat 9 *in 
scenopegiüis Lat * 95ocovc] ϑυρεοῦσ P 9 Ἐχητρίων P χιτρίων, κι i. ras. 
A Ἔπροσεξελοιδόρησαν] προσελοιδόρησαν M 6 9] om. P δὲ E Ἐξξ 
αἰχμαλώτων] αἰχμάλωτον ῬΕῪ de captiua Lat 7 Ἐ ἀνάξιον] εἶναι ἀνάξιον 
LAMW 8 τὸν ναὸν zal τὸν βωμὸν tr. M 9. Ἐβαλλόμενοσ ΕἘῚΥ ϑριγχοῦ) 
οριγχοῦ P. ϑριγχτοῦ L τριγχοῦ AMWE *éty» om. P 10 * glgi£veu] ἱέναι 

L ἐπέφραττεν LAMWE 11 *z«l om. W Ἐπείσιδασ P Ἐχαὶ om. 
P 12 Ἐἐχέχρητο M Ἐτῶν] τὴν PF τῆς coni 13 γααλααδίτασ L 
γαλααδίτιδασ E galaditidas Lat Ἐφόρουσ 1, κατερίπει P. χατέρριπτε 
(-τεν F!LA!) FLAMVE χατέρριπεν W. expugnauit Lat Ἐχαὶ μὲν coni 
15 Ἐόβεδαν P ὀβδαίαν F ὀβενδᾶν V obidam Lat τὸν] τῶν FLME 
16 Ἐχαμίλων V * Ba9éav χατεράχϑη P 11 χατὰ — iovótridoc] iuxta 
galaditidem Lat Γάδαρα] γὰρ ἀδρα L γαράδα AM. χαράδρα W; quid uerum 
sit, non apparet τουδάνιδος] γαλααδίτιδοσ FLAMVW Γαυλανίδος coni ex 

bell. Iud., ubi est χατὰ τὴν Γαυλάνην Ἑαὐτὸς] οὗτοσ P 18 δὲ E 
20 "αὐτῶ 1, αὐτὸν V — *£vg ed. pr. μυριάδων E. 22 "αὐτῷ M b E 

10 

15 



σι 

10 

15 

ANTIQ. IUD. XIII 376 -- 380 (XIII. 5, XIV. t. 2) 221 

τοῦ ví βούλονται, τιάντες γενέσϑαι ἐβόησαν ἀποθανεῖν αὐτόν, vci 
πρὸς “]ημήτριον τὸν Ἴχαιρον ἔπεμψαν :“ταραχαλοῦντες ἐπὶ συμ- 

μαχίέαν. 
XIV. 1. Ὁ δὲ μετὰ στρατιᾶς ἐλϑὼν χαὶ ττ«αραλαβὼν τοὺς ért- 

χαλεσαμένους πιερὶ Σίκιμα πόλιν ἐστρατοπέδευσεν. λέξανδρος δὲ 
μετὰ μισϑοφόρων ἑξακισχιλίων xal διαχοσίων ᾿Ιουδαίων τὲ περὶ 
δισμυρίους οἱ ἐφρόνουν τὰ ἐχείνου “ταραλαβὼν ἀντεηίήει τῷ “1η- 
μητρίῳ" τούτῳ δ᾽ ἦσαν ἱτιπεῖς μὲν τρισχίλιοι, τεεζῶν δὲ τέσσαρες 

, ^^ 35 , - * ) - ΄ 

μυριάδες. τιολλὰ μὲν ovv ἑχατέροις ἐπιράχϑη, τοῦ μὲν αἸτοστῆσαι 
τοὺς μισϑοφόρους ὡς ὄντας Ἕλληνας πειρωμένου, τοῦ δὲ τοὺς σὺν 

Φημητρίῳ Ἰουδαίους. μηδετέρου δὲ stica δυνηϑέντος, ἀλλ᾽ εἰς 
μάχην συμβαλόντων, νιχᾷ ““ημήτριος, καὶ ἀπτοϑνήσχουσι μὲν οἱ “1λε- 
ξάνδρου μισϑοφόροι τιάντες τιίστεως ἅμα καὶ ἀνδρείας ἐπίδειξιν 

ποιησάμενοι, ττολλοὶ δὲ χαὶ τῶν 4]ημητρίου στρατιωτῶν. 
2. Φεύγοντος δ᾽ ᾿1λεξάνδρου εἰς τὰ ὄρη κατὰ οἶχτον τῆς μετα- 

βολῆς συλλέγονται “ταρ᾽ αὐτὸν Ιουδαίων ἑξαχισχίλιοι. καὶ τότε μὲν 
δείσας ὑπτοχωρεῖ “]ημήτριος. μετὰ ταῦτα δὲ οἱ Ἰουδαῖοι ἐτολέμουν 
Πλεξάνδρῳ καὶ νιχώμενοι πολλοὶ ἀττέϑνησχον ἐν ταῖς μάχαις. 
χαταχλείσας δὲ τοὺς δυνατωτάτους αὐτῶν ἐν Βαιϑομμει πόλει &o- 
λιόρχει, λαβὼν δὲ τὴν πόλιν καὶ γενόμενος ἐγχρατὴς αὐτῶν ἀνή- 
γαγεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ πτάντων ὠμότατον ἔργον ἔδρασεν ἑστιώ- 

8 376 — bell. Iud. I 92. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 394. 
1 τί — ἐβόησαν] quid uellent fieri, omnes clamauerunt Lat τί βούλονται! 

τὸ ὀφεῖλον FLAMVW τί δεῖ E γενέσϑαι πάντεσ ir. FLAMVWE 
Ἐχαὶ] tunc, i. marg. XX111 Lat 2 Ἑτὸν om. P *'Azcigoy] eucerum Lat 
εὔχαιρον ed. pr., cf. $ 310 ἐπὶ αὐτὸν ἐπὶ AME . Ai marg. xy L 
Ἐμετὰ — ὅ δὲ iterat "στρατοῦ τοὺς ἐπιχαλεσαμένους] αὐτοὺσ ἐπι- 
χαλουμένουσ E — 5*sicimam Lat Ἐἐστρατοπέδευσαν 1, ἐστρατοπέδευχεν V 
mille equites, octo milia peditum mercennariorum, decem milia Iudaeorum Ale- 

xandrum habuisse tradit bell. Iud. 6 ce] δὲ LAMWE 7 δισμυρίων FE 

Ἐῤφρόνουν, po ex o corr. A. Ἐἐχείνων L| 8 δὲ E ἕτέσσαρες μυριάδες] 
μυριάδεσ ó' V quattuordecim milia tradit bell. Iud. 10 τοὺς ovv] τοῦ σὺν 
F 11 πείσε W 12 Ἐσυμβαλλόντων M. . *oi] ot ἐξ F 13 πίστεως] 

πίστεώσ τε FLAMVW ἀνδρίασ A et ex corr. L 14 τῶν] τῶν τοῦ E 
Ἐσυστρατιωτῶν W 15 φυγόντοσ FLAMVWE δὲ LAMWE Ἐχατ᾽ 
FLAMVW 16 παρ᾽ αὐτῶν FLW παρὰ τῶν P παρ᾽ evo VE Ἔἰουδαῖοι 
FV Ἐξξαχισχιλίουσ L 17 Ἐὑπεχώρει FV ὑποχειρὶ 1, Ἐγαῦτα δὲ] δὲ 
ταῦτα LAMVW ταῦτα F οἱ om. FLVE — 19 ἔχαταχλύσασ F — Beigouusi] 
βαιϑόμη F βεθϑωμᾶσ 1, βεϑόμασ AM βεϑόμη V βεϑομᾶσ W βεϑόμαισ E be- 
thomis Fat Βεμεσελην bell.lud. 896 20 ἀπήγαγεν FLAMVWE 21 *Zoyov 

i marg. o À ἔργον Μ 
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μενος yàg ἐν ἀπόττῳ μετὰ τῶν παλλακίδων ἀνασταυρῶσαι προσ- 
ἔταξεν αὐτῶν ὡς ὀχταχοσίους, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖχας 
ἔτι ζώντων παρὰ τὰς ἐχείνων ὄψεις ἀπέσφαττεν, ὑπὲρ μὲν ὧν 
ἠδίκητο ἀμυνόμενος, ἄλλως δὲ ὑπὲρ ἄνϑρωπον ταύτην εἰσπραττό- 
μενος τὴν δίκην, εἰ χαὶ τὰ μάλιστα, ὃ ὕστερ ἣν εἰκός, ἐταλαιττωρήϑη 
τοῖς πρὸς αὐτοὺς πολέμοις καὶ εἰς τοὔσχατον ἧχε κινδύνου ψυχῆς 
τε πέρι καὶ βασιλείας, οὐχ ἀρχουμένων ἀγωνίζεσθαι κατὰ σφᾶς 
αὐτούς, ἀλλὰ xci ἀλλοφύλους ἐπαγόντων xal τὸ τελευταῖον εἰς 

τοῦτο ἀνάγχης ἀγαγόντων, ὥστε ἣν χατεστρέψατο γὴν ἐν Γαλααδέ- 
τιδι xci Π]ωαβίτιδι χαὶ τὰ χωρία τῶν ράβων τῷ βασιλεῖ zxaga- 
δοῦναι, ὅπτως ἂν μὴ ξυνάρηται σφίσι τὸν xov' αὐτοῦ πόλεμον, 
ἄλλα τε μυρία ἐς ὕβριν αὐτοῦ καὶ ἐττήρειαν τεραξάντων. ἀλλ᾽ [οὖν 

οὐχ] ἐπιτηδείως δοχεῖ ταῦτα δρᾶσαι, ὥστε διὰ τὴν τῆς ὠμότητος 
ὑπερβολὴν ἐπιχληϑῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ιουδαίων Θρακίδαν. οἱ δ᾽ 
ἀντιστασιῶται αὐτοῦ τὸ στλῆϑος ὄντες περὶ ὀχτακισχιλίους φεύγου- 

σιν γυχτὸς χαὶ σπταρ᾽ ὃν ἔζη χρόνον “4λέξανδρος ἦσαν ἐν τῇ φυγῇ. 

χαὶ οὗτος μὲν ἀπηλλαγμένος τῆς ἐκ τούτων ταραχῆς μετὰ πάσης 
τὸ λοιττὸν ἠρεμίας ἐβασίλευσεν. 

3. “ημήτριος δ᾽ ἐχ τῆς Ἰουδαίας ἀττελϑὼν εἰς Βέροιαν ἐπολιόρ- 
χει τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Φίλιτυπτον ὄντων αὐτῷ “τεζῶν μὲν μυρίων, 
χιλίων δὲ ἱππέων. Στράτων δ᾽ ὃ τῆς Βεροίας τύραννος Φιλίππῳ 
συμμαχῶν Ζίζον τὸν ράβων φύλαρχον ἐπεχαλεῖτο χαὶ ἢπιϑριδάτην 

τὸν Σινάχην τὸν Παρϑυαίων ὕτταρχον. ὧν ἀφικομένων μετὰ πολλῆς 
δυνάμεως xci στολιορχούντων “]ημήτριον ἐντὸς τοῦ χαραχώματος, 
εἴσω τοῖς τε τοξεύμασι χαὶ τῇ δέψῃ συνέχοντες αὐτὸν ἠνάγχασαν 

$ 380 — bell. Iud. I 97. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 394. 

2 ὡς om. E 3 ὄψεισ ἐχείνων tr. LAMWE Ἐἐπέσφαττεν ed. pr. 
7 

4 ἠδικεῖτο F 8 εἰ χαὶ τὰ ο!. Ρ ὅπερ] μὲν P, nec nimis placent quae edidi 
ὅπερ ἦν εἰχός om. Lat ἐταλαιπορήϑη W — 6 πρὸς αὐτοὺς] παρ᾽ αὐτοῦ Ε' πρὸ 
αὐτοῦ LAMVW ἧχεν A!YW ἤχει P zA9€ V κινδύνων AM χίνδυνον ἡ ψυχῆ 
P 1 πέρι καὶ γὰρ περὶ Ρ 9 ἀγόντων FLAMVW 10 μωαβίτιδι xal γαλα- 
αδίτιδι (galaditidis Lat) tr. FLAMVWLat τὰ] τὰ ἐν αὐτῇ FLAMVW τῷ] 
τῶτεΡ 11 σφίσι] σφίσιν εἰσ V 12 ἐς] εἰσ LAMVW zal εἰσ  ἐπηρίαν P 
ἀλλ᾽ — 18 δρᾶσαι] quapropter uidetur haec iuste fecisse Lat οὖν ovx om. PLat 
13 ἐπιτηδίωσ P δοχεῖν FLAMVW 14 Ἐὑπὸ] παρὰ ΕἾ δὲ FLAMWE 
10 "ἔζη, C i.ras. A 18 ἐβασίλευε (-εν A! LAME 19 δὲ E βέρροιαν FMVE 

21 δ᾽ ὁ] δὲ PFLAMWE βερροίασ FMVE 22 ἘΖίζον] δεῖζον P ξίζον (s. m. 2) 
L zizwm Lat τῶν LW 23. Σινάκχην] σινα et spat. uacuum circa 6 litt. cod. 
Busb E  ze«g9véov LE ἔπαρχον E 24 "χωραχώματοσ M — 25 Ἐεϊσω] 
εἰσ 0 PV crc om. E. καὶ τῇ δίψῃ om. E.— δίψει F 
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^ 2 - - Po ; , P ^ - 

τοὺς σὺν αὐτῷ σφᾶς παραδοῦναι. λαφυραγωγήσαντες δὲ τὰ ἐν τῇ 
χώρᾳ χαὶ τὸν «Τημήτριον τεαραλαβόντες τὸν μὲν τῷ ἩΠιϑριδάτῃ τῷ 
τότε βασιλεύοντι Πάρϑων ἔττεμιψαν, τῶν δ᾽ αἰχμαλώτων obg 2v- 

, , -* d , - 

τιοχέων εἶναι τιολίτας συνέβαινε τούτους τιροῖχα τοῖς ᾿Αντιοχεῦσιν 
ν " ἢ ) € - , ^ , 

ἀτιέδωχαν. ἸἩἨΙιϑριδάτης δ᾽ ὃ τῶν Πάρϑων βασιλεὺς “ημήτριον 
εἶχεν ἐν τιμῇ τῇ πιάσῃ μέχρι νόσῳ xevéovoewe “]ημήτριος τὸν βίον. 

3 - , 3 ^ 3 , D ^ 

(ίλισιτεος δὲ &zÓ τῆς μάχης εὐϑὺς εἰς Zvrtóyeuav ἐλϑὼν xal χατα- 
, , - 

σχὼν αὐτὴν ἐβασίλευσεν τῆς Συρίας. 
, ] 2 c " , . Η » 

XV. 1. Ἔπειτα ΑΤντίοχος ὃ χληϑεὶς Διόνυσος ἀδελφὸς ὧν 
- 3 - 3 , A] , 

(ιλίσυσίου, τῆς ἀρχῆς ἀντιποιούμενος εἰς Ζαμασκὸν zcagayíverat, 

xal τῶν ἔχεῖ τιραγμάτων ἐγχρατὴς γενόμενος ἐβασίλευσεν. ἐχστρατεύ- 
12 ^ ^ » ) €- , € ἃ ' NN , 

σαντος δὲ ἐχοὶ τοὺς “ραβας αὐτοῦ QíAuczOG 0 ἀδελφὸς τοῦτ᾽ ἀχού- 
^ 5 , P] e ^ ^^ ^ 

σας ἐπὶ “Ιαμασχὸν ἤλϑεν. Πιλησίου δ΄, ὃς χαταλέλειτυτο τῆς ἄχρας 
, - - 2 -" ^ ^ 2 , 

φύλαξ xal τῶν “]αμασχηνῶν, τιαραδόντος αὐτῷ τὴν πόλιν, ἀχάρι- 
στος εἰς αὐτὸν γενόμενος xal μηδὲν ὧν ἐλπίσας ἐδέξατο αὐτὸν 

, 2 ^ - 3 M ^ , , ' - - 

σεαρασχών, ἀλλὰ τῷ παρ αὑτοῦ φόβῳ βουληϑεὶς δοχεῖν τταραλαβεῖν 
^ F^ » - , - , -* - 

τὴν πόλιν ἢ τῇ χάριτι τῇ ἨΙιλησίου δωρούμενος αὐτὸν οἷς ἐχρῆν, 
ὑχιωτιτεύετο xal τιάλιν ἐχτείτετει τῆς Δαμασχοῦ" ἐξορμήσαντος γὰρ 

3 - "ὁ ἢ ἌΓ ^ ^ ^ 

αὑτοῦ εἰς izzt00gouov ἀπέχλεισεν ὃ Πιλήσιος xol τὴν Δαμασχὸν 
) , , ^ , » M ^ 2 / 

«Αντιόχῳ διεφύλαξεν. ὃς ἀχούσας và τιερὶ τὸν (ίλιτετεον ὑττέστρε- 
3 m 2 , , 2 2 ' 23 A 3 ^ ' 3 

Uev ἔχ τῆς “Ιραβίας, στρατεύεται ὃ εὐθὺς ἑλϑὼν ἐπὶ τὴν Iov- 
; , , - 2 , , 

Qaíav ὁτιλίταις μὲν ὀχτακισχιλίοις, ἱχετεεῦσι δὲ ὀχταχοσίοις. δείσας 
3 , 3 - , 3 , μὰ 2 ^ - 

δὲ ““λέξανδρος τὴν ἔφοδον αὐτοῦ τάφρον ὁρύττει βαϑεῖαν αττὸ τῆς 

$ 389 — bell. Iud. I 99. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 394. 

1 rovc] cj δίψη voto E *ggüc] eun Lat 2. Ἐμηϑριδάτη 7 “τῷ 
om. L 8. δὲ Εἴ ἘἙαϊχμαλώτων] ἀντιοχέων V Ἐοὺς! δὅσουσ FLAMVW 
ἘΔΑντιοχέων] αἰχμαλώτου V 4 ἔπολίτας om. V — 5 δὲ FLAMVW τὸν 
δημήτριον FLAMVW 6 Ἐμέχρι νόσῳ] μέχρισ οὗ P usque quo Lat 
Ἐχατέσστρεψε 1, 7 Ἐ εἰς] ἐπὶ FV ἐπ᾽ LAMW 9 i. marg. χϑ' L χγ΄ E 
XXIIII Lat Διόνυσος] διονύσιοσ LAMWE Jiber pater Lat 10 Ἐείσ, σ 
i ras.2]litt. m. 1 V — 11 καὶ --- ἐβασίλευσεν] ibique regnauit Lat τῶν om. 
P πραγμάτων — γενόμενος om.  ἐἐγχρατὴς γενόμενος om. PV 12 δ᾽ 
(δὲ E) αὐτοῦ ἐπὶ τοὺσ ἄραβασ tr. FLAMVWE ' τοῦτ᾽ ταῦτα FLAMVWE 
13 μηλησίου P μιλησίου, μιλη i.ras. F δὲ E χατελέλειπτο LAME χατέλειπτο 
W 14 *zal] simul cum Lat μετὰ Hudson μετὰ καὶ Holwerda 16 Ἐγενόμενοσ, 
£postyexcorr F 10 *zag'avto V — *Üàgóslo V Ἐπαραλαβὼν AM 
11 τῇ [Μιλησίου] τὴ μιλησίου μὴ (i.ras. angustiore m. 2 A) AM δωρούμενο -σ 
(eras. uid. v) ἃ 18 ἐξορμήσαντα γὰρ αὐτὸν FLAMVWE — 19 */ozoógouov 
M $z0ópouov W τὴν δαμασχῶ L 20 Ἐἐφύλαξεν L ὃς] óc δὲ F 
ὃ δὲ LAMVWE 21 δ om. ΕὟ δὲ LAMW 22 δχτακισχιλίουσ L 
23 Ἐδὲ] δὲ ὃ M 
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“Χαβερσαβὰ ἀρξάμενος, " yvy "vicerglc καλεῖται, ἄχρι τῆς εἰς 
ἸΙότεπτην ϑαλάσσης, ἡ χαὶ μόνον ἣν ἐπίμαχον" τεῖχός τ᾽ ἐγείρας χαὶ 
χεύργους ἀναστήσας ξυλίνους καὶ μεταπύργια ἐπὶ σταδίους ἑχατὸν 

ἑξήχοντα ἐξεδέχετο τὸν "Aviioyov. ὁ δὲ ταῦτα πάντα ἐμπρήσας 
διεβίβαζε ταύτῃ τὴν δύναμιν ἐπὶ τὴν -pafíav. ἀναχωροῦντος δὲ 
τοῦ ραβος τὰ πρῶτα, ἔπειτα μετὰ μυρίων ἱπιστέων ἐξαίφνης ἐπε- 
φανέντος ὑπαντήσας τούτοις 2Avríoyoo χαρτερῶς ἐμάχετο, xol δὴ 

γιχῶν ἀπτέϑανεν παραβοηϑῶν τῷ πονοῦντι μέρει. πεσόντος δ᾽ 
Ἀντιόχου xai τὸ σιράτευμα φεύγει εἰς Κανὰ χώμην, ἔνϑα τὸ πλεῖον 
αὐτῶν λιμῷ φϑείρεται. 

2. Βασιλεύει δὲ μετ᾽ αὐτὸν τῆς χοίλης Συρίας ᾿“ρέτας κληϑεὶς 
εἰς τὴν ἀρχὴν ὑπτὸ τῶν τὴν Δαμασχὸν ἐχόντων διὰ τὸ τιρὸς Πτολε- 
μαῖον τὸν ϊεγναίου μῖσος. στρατεύσας δ᾽ ἐχεῖϑεν ἐπὶ τὴν Jov- 

δαίαν xcL περὶ Zia χωρίον μάχῃ νιχήσας “λέξανδρον ἐπὶ συν- 
ϑήχαις ἀνεχώρησεν ἐχ τῆς Ιουδαίας. 

3. λέξανδρος δ᾽ ἐλάσας αὖϑις ἐπὶ “αν πόλιν αἱρεῖ ταύτην, 
χαὶ στρατεύσας ἐπὶ Ἔσσαν, οὗ τὰ ztÀs(ovov ἄξια Ζήνωνι συνέβαινεν 
εἶναι, τρισὶν μὲν περιβάλλει τείχεσιν τὸ χωρίον, ἀμαχὶ δὲ [λαβὼν] 
τὴν πόλιν ἐπὶ Ταύλαναν xal Σελεύχειαν ἐξώρμησεν. “ταραλαβὼν 
δὲ xal ταύτας τιροσεξεῖλεν xoci τὴν “ΑἋντιόχου λεγομένην φάραγγα 
zal Γάμαλα τὸ φρούριον. ἐγχαλῶν δὲ πολλὰ Ζημητρίῳ τῷ τῶν 

$ 390 -- bell. Iud. I 99. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 394. 

1 Χαβερσαβᾶ] χαβαρσαβᾶ LAMWE χαρζαβὰ FV cafarsaba Lat Καφα- 

oc«ga XVI 142 χαταρξάμενοσ FLAMVW 2 lox» E Ἐϑαλάττησ 
FLAMW Ἐχαὶ om. LW τ τε FLAMVW ὃδὲ E 3 μεσοπύργια 
FVE 4 ἑξξήκοντα] πεντήχοντα FLAMWE Lat »' V τὸν ἀντίοχον ἐξε- 
δέχετο tr. FLAMVWE ὅ ταύτην F 6 *é&égvgo P 7 *ozavticao L 
8 Ἐτὸ L Ἐπονοῦντι νιχοῦντι P δὲ FVE 9 χαὶ om. E ἐν κανᾶ 
κώμη P εἰσ κανὰν πόλιν E Κανὰ] ἀνὰν bell. lud. S 102 codd. meliores 

πλεῖστον FLAMVWE plurima pars Lat 10 διαφϑείρεται Ὲ 11 μετ᾽ αὐτὸν] 
μετὰ τοῦτον FLAMVWE χκληϑεὶς] ἐπικληϑεὶσ M. 12 *r0- A πρὸς] πρὸσ 
τὸνΡ 13 τὸν Μενναίου] iuuenis Lat δὲ E. 14 &óióov P ἀδόιδα V ἄδιδαν E 
adida Lat χώραν E ἘμάχηνΤ, 10 δὲ FLAMVW ἐπ᾽ ἰδίαν ex corr. L 
Aiav) Πέλλαν bell. Iud. $ 104 “ίαν Syncell. p. 559 “τον Hudson αἴρει LW 
11 στρατεύσας] στρατεύεται (εται i. ras. corr. A) LAMW "Eco«v] εσσᾶν P 
om. spatio uacuo 3—4 litt, relicto F essamon Lat Γέρασαν bell. lud. οὗ om. 
P ov τὰ om. F πλεῖστα P 18 τρισὶν] καὶ τρισὶ FLAMVW aua 

ἀμαχεῖ (c suppl, ez i. ras. A) AM μάχη FLA!VW pugnando Lat; cf. bell. Iud, 
λαβὼν] om. P inuasit Lat 19 Γαύλαναν] γαυλαν P γαύλανα AM γαυλανὰ 
W gaulam Lat 20 λεγομένην] γενομένην P 21 γάμαλαν P δημητρίω 
πολλὰ tr. V 
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, , , ) , * LA * » 

τότεων ἄρχοντι τεεριέδυσεν αὑτόν, καὶ τρίτον ἤδη τιετεληρωχὼς ἔτος 
n "ni mn ν - .. / JA / - Qd 2 * s τῆς στρατείας εἰς τὴν οἰκείαν ὑπέστρεψεν τεροϑύμως αὑτὸν τῶν 

} d ^ * , v 7 

Ἰουδαίων διὰ τὴν εὐτεραγίαν δεχομένων. 
* ^ - * * M e - τ' A23 , 

4. Κατὰ δὴ τοῦτον τὸν xcigov ἤδη τῶν Σύρων xci IÓovuatcv 
, 3 a ^ LR , 

xci (Φοινίχων ττόλεις εἶχον οἱ Ιουδαῖοι τιρὸς ϑαλάσσῃ μὲν Στρά- 
, ) , g^ 2 , te , 3 

rovog zógyov Znolhovíav ᾿Ιότεττην Iauvevay ZCovov Γάζαν Av- 
, € , € , ' - , H " x09 

ϑηδόνα Ῥάφειαν Ῥινοχόρουρα, ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ χατὰ τὴν ᾿Ιδου- 
b , ^ , 2 Y , , » , 

μαίαν δωρα xal άρισαν καὶ ὕλην ᾿Ιδουμαίαν, Σαμάρειαν Καρμή- 
^ , * LA *, , , /"/^79 ^ , ^ 

λιον ὄρος xai τὸ Ἰταβύριον ὄρος Σχυϑόσολιν Γάδαρα, Γαυλανίτιδας 
Σελεύχειαν Γάβαλα, ἸΠωαβίτιδας Ἠσεβὼν ἸΠήδαβα “εμβὰ Ogco- : 
γαιμαγελεϑων Ζόαρα Κιλίκων αὐλῶνα Πέλλαν, ταύτην χατέσχαψεν 
ὑτιοσχομένων τῶν ἐνοιχούντων ἐς ττάτρια τῶν Ἰουδαίων ἔϑη μετα- 
βαλεῖσϑαι, ἄλλας τὲ πόλεις πιρωτευούσας τῆς Συρίας ἦσαν χατε- 

στραμμένοι. 

5. Mer& δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς ᾿““λέξανδρος ix μέϑης εἰς νόσον 

ὃ 394 — bell. Iud. I 105. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 395. 

1 Ἐπεπληροχὼσ P 2. Ἐστρατιᾶσ ῬΕ 4 δὴ τοῦτον] τοῦτον δὲ FLAMVW 
τοῦτον δὴ E 5 Ἐρὶ om. FLV ϑαλάσσησ W 6 ἀπολλωνεῖαν P 

ἐώππην F ἰάμνειαν sic Ε' ἐάμνειαν, εἰ à. ras. A ἰάμνιαν  ἀνϑήδονα W 
7 ῥαφείαν, εἰ ex v corr. P ῥαφίαν FLAMVW δινοχούρουραν (οὐ ex ὁ corr. 
A) LAMV ῥινοκολούραν F (?) δινοκόρουραν ὟΝ rinocoruram (rinocora cod. Neap.) 
Lat μεσσογεία F μεσογεία LAMVW 8 "Aóoo« — Ἰδουμαίαν om. W 
ἀδωρὰ F aboram Lat άρισαν] « ex ἡ corr, v suppl. Δ, c i.ras. F σαμά- 
ρισαν P μάρισσαν V marissum Lat καὶ ὅλην Ἰδουμαίαν om. ed.pr. — Xeuc- 
θείαν] zai σαμάρειαν FLAMVW 9 ἐταβήριον Ε Γάδαρα] ἄδαρα P. γάζαρα 
FLAMW gadaram Lat Γαυλανίτιδας] Tuch γαύλαν γαυλανίτιδα P γαυλανί- 

xx FLAMVW gaulanitidem Lat 10 γάβαλα, β i.ras. Α Γάμαλα Tuch 
Μωαβίτιδας]! βωαβίτιν P. moabitidem Lat ησεβων Ῥ ἐσεβὼν 1, ἐσσεβὼν 

FAMVW sebon Lat μήδαβαν P μήδανα F medaba Lat Μ4εμβὰ] λενβα P 
λεμβαί (αἱ ex « corr. A) LAM λεμβὰ V λέμβα W fa uocatur XIV 18 
Ορωναιμαγελεϑων} ὀρωναὶ αἱματαιλαίϑωνα F ὀρωναί αἰματαιλαιϑῶνα 1, ógo- 

, . α - τὰ ^ 

vai ματαί (ri. ras. A) λαιϑωνὰ AM. 0gova «iu τελέϑωνα V δρῶν αἷμα ycuAc- 
ϑῶνα W oronemegaeton Lat Ὀρωναιμ "AyaAew' Θωνα coni duce Tuchio; cf. 

XIV 18 11 ξοαρα P ξαρά FLAMV ξάρα W zora Lat — uc V Πέλλαν) 
πέλλαν τε P πέλαν F pellante Lat ταὐτην] ταύτην δὲ FLAMVW κατέ- 
σχαψαν FVW 12 ὑποσχομένων] οὐχ ὑποσχομένων FLAMVW cum pro- 
misissent cod. Neap. aliique, cum non promisissent alii cod. Lat ἐς] εἰσ τὰ 

FLAMVW μεταβαλέσϑαι LAMVW μεταβάλλεσϑαι F 14 τε] δὲ P τε δὲ 
F πρωτευούσησ F προτευούσασ L ἦσαν] ct ἦσαν FLAMVW κατε- 
στραμμέναι FLAV. χατεσχαμμέναι M. κατεστρεμμέναι W 18 ἀλέξανδροσ ὃ 

βασιλεὺσ tr. FLAMVWE 
Iosephus III. 15 
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χαταττεσὼν xal τρισὶν ἔτεσιν τεταρταίῳ τευρετῷ συσχεϑεὶς οὐχ azé- 
στη τῶν στρατειῶν, ἕως οὗ τοῖς πόνοις ἐξαναλωϑεὶς ἀτιέϑανεν ἐν 

τοῖς Γερασηνῶν ὅροις τιολιορχῶν Ῥάγαβα φρούριον ττέραν τοῦ Iog- 
δάνου. δρῶσα δ᾽ αὐτὸν ἡ βασίλισσα πρὸς τῷ τελευτᾶν ὄντα καὶ μηδε- 
μίαν ὑτεογράφοντα μηχέτε σωτηρίας ἐλτείδα, κλαίουσα καὶ χοτιτομένη 
τῆς μελλούσης ἐρημίας αὐτήν ve χαὶ τοὺς :ταῖδας ἀτεωδύρετο καί 

»τίνι καταλείπεις οὕτως ἐμέ τε xal τὰ τέχνα τῆς sag. ἄλλων βοη- 
ϑείας δεόμενα“ τερὸς αὐτὸν ἔλεγεν ,,χαὶ ταῦτ᾽ εἰδώς, τεῶς διάχειται 

πρὸς σὲ δυσμενῶς τὸ ἔϑνος.““ ὃ δὲ συνεβούλευεν αὐτῇ τεείϑεσθαι 

μὲν οἷς ὑπεοϑήσεται τιρὸς τὸ τὴν βασιλείαν ἀσφαλῶς χατέχειν μετὰ 
τῶν τέχνων, χρύψαι δὲ τὸν ϑάνατον αὐτοῦ πρὸς τοὺς στρατιώτας, 
ἕως ἂν ἐξέλῃ τὸ χωρίον. ἔτεειτα ὡς ἀττὸ νίχης λαμτιρῶς εἰς τὰ 
Ἱεροσόλυμα :εαραγινομένην τοῖς Φαρισαίοις ἐξουσίαν τινὰ τεαρα- 
σχεῖν" τούτους γὰρ ἐταινοῦντας αὐτὴν ἀντὶ τῆς τιμῆς εὔνουν κατα- 
στήσειν αὑτῇ τὸ ἔϑνος, δύνασθαι δὲ ττολὺ saga τοῖς Ἰουδαίοις 
τούτους ἔφασχε βλάψαι τε μισοῦντας xci φίλους διαχειμένους ὠφε- 
λῆσαι᾽ μάλιστα γὰρ τειστεύεσϑαι τταρὰ τῷ τιλήϑει περὶ ὧν ἂν 
χὰν φϑονῶσίν τι χαλετὸν λέγωσιν, αὐτόν τε ττροσχροῖσαι τῷ ἔϑνει 
διὰ τούτους ἔλεγεν ὑβρισϑέντας ὑτε αὐτοῦ. ,00 τοίνυν, εἶτεεν, ἐν 
τοῖς Ἱεροσολύμοις γενομένη μετάτεεμιψαι μὲν τοὺς στασιώτας αὖ- 
τῶν, ἐπιδείξασα δὲ τὸ σῶμα τοὐμὸν ἐχείνοις ὅτεως μοι βούλονται 
χρῆσϑαι μετὰ πολλῆς ἀξιοτιιστίας ἐτεέτρετεε, εἴτε χαϑυβρίζειν ἀτα- 

φίᾳ μου ϑελήσουσι τὸν νεχρὸν ὡς ττολλὰ τιεπτονϑότες ἐξ ἐμοῦ, εἴτ᾽ 
2f ̂ 

ἄλλην τινὰ κατ᾽ ὀργὴν αἰχίαν τῷ σώματι τεροσφέρειν. ὑτεόσχου TE 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 395. 

2 στρατειῶν) E στρατιῶν PF στρατιωτῶν LAMW τοῖς] ἐν τοῖσ FLAMWE 
3 γερεσσηνῶν P γερασινῶν L, cf. ἃ 3939. ὄροισ PFA'V!W monte Lat 

ῥαγαβα F ῥαγαβᾶ V 4 δὲ ME et ex corr. A. *zoj τὸ FLAMW — 5 ὑπο- 
τρέφοντα E μηχέτι om. LAMWE 6 *abvgv M et ex corr. A. 1 τίνι 
χαταλείπεις] τηνικαῦτα λείπεισ F χκαταλείπησ L οὕτως om. F ἀλλή- 

Aov V | 8 ταῦϑϑ 9 Ἐπειϑέσϑαι P πιϑέσϑαι coni 10 Ἐὑποϑήσεσϑαι 

P 12 Ἐἐξέλει 1, . ἀπὸ νίχης] E ἀπὸ νιχήσει P ἂν νικήση FLAMVW 
uiclriz Lat 13 παραγενομένη LAMVW παραγενομένην E Ἐφαρισσαίοισ 
F 15 δὲ] γὰρ E 16 *zse om. P Ἐφίλους] φιλίως Ernesti 11 γὰρ] 

óE M περὶ --- 18 λέγωσιν] quidquid uellent de aliquo saeuissimum referre Lat 
ἄν x&v] ἂν καὶ PV ziv ΔΜ 18 φϑονῶσιν] φϑονῶσι FLW φϑονοῦντεσ 

AMV χαλεπῶν W 19 ἔὑπ͵ παρ᾿ V "ovexoolcorr. A 20 στασιώτας] coni 
στρατιώτασ codd. πρώτουσ E militibus Lat πρωτεύοντας ed. pr. — 21 δὲ] μὲν V 

Ἐδὲ τοὐμὸν σῶμα M. Ἐἐχείνοισ, oLex ov Corr. A. *ózoc] πῶσ P Ἐβούλωνται 
FAMV 22 ἀξιωπιστίασ!, "ἐπέτρεπε, *dragqic] &tvaqiaovov L?.— 24 *opyly 
L *z9]zó L προσφέρειν] προσφέρειν βουλήσονται V— ὑποσχοῦ ce] coni 
ὑπόσχωνται P ὑπισχνοῦ (p. 221,1 post διαπράξεσθαι tr. V)FLAMVWE concede Lat 
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zal μηδὲν δίχα τῆς ἐχείνων γνώμης ἐν τῇ βασιλείᾳ διαπράξεσθαι. 
ταῦτά Gov τιρὸς αὐτοὺς εἰτεούσης ἐγώ τε λαμτιροτέρας ἀξιωϑήσομαι 
γερὸς αὐτῶν κηδείας ἧς ἂν ἔτυχον ix σοῦ, μηδὲν διὰ τὸ ἐξεῖναι 

"οιεῖν μου χαχῶς τὸν νεχρὸν διαϑεῖναι ϑελησάντων, σύ ve βεβαίως 
ἄρξεις.“ ταῦτα σιαραινέσας τῇ γυναιχὶ τελευτᾷ βασιλεύσας ἔτη 
ἑπτὰ καὶ εἴχοσι, βιώσας δ᾽ ἕν καὶ :τεντήχοντα. 

XVI. 1. Ἡ δὲ ᾿“λεξάνδρα τὸ φρούριον ἐξελοῦσα χατὰ τὰς τοῦ 
ἀνδρὸς ὑτεοϑήχας τοῖς τε Φαρισαίοις διελέχϑη χαὶ τεάντα Ur ἐχεί- 

vou; ϑεμένη τά ve τιερὶ τοῦ νεχροῦ xai τῆς βασιλείας, τῆς μὲν ὁρ- 
γῆς αὐτοὺς τῆς τιρὸς ᾿λέξανδρον ἔτεαυσεν, εὔνους δ᾽ ἐττοίησεν καὶ 
φίλους. οἱ δ᾽ εἰς τὸ τιλῆϑος “ταρελϑόντες ἐδημηγόρουν τὰς τερά- 

ἕξεις τὰς ᾿“λεξάνδρου διηγούμενοι, καὶ ὅτι δίχαιος αὐτοῖς ἀτιόλοιτο 
βασιλεύς, καὶ τὸν δῆμον εἰς τεένϑος xal τὴν ὑττὲρ αὐτοῦ κατήφειαν 
ἐξεχαλέσαντο τοῖς ἐπαίνοις, ὥστε χαὶ λαμτιρότερον 1, τινα τῶν τερὸ 
αὐτοῦ βασιλέων αὐτὸν ἐχήδευσαν. δύο μέντοι γε υἱοὺς “2λέξανδρος 
χατέλιτεεν "Yoxavóv χαὶ ᾿Τριστόβουλον, τὴν δὲ βασιλείαν εἰς τὴν 
᾿ἀλεξάνδραν διέϑετο. τῶν δὲ τεαίδων Ὑρχανὸς μὲν ἀσϑενὴς ἦν 

χεράγματα διοιχεῖν zal βίον ἡσύχιον μᾶλλον ἡγαττηχώς, ὃ δὲ νεώ- 
τερος ᾿Τριστόβουλος δραστήριός τε ἦν xci ϑαρσαλέος. ἐστέργετο 
μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ τελήϑους ἡ γυνὴ διὰ τὸ δοχεῖν ἐφ᾽ οἷς ὃ ἀνὴρ 
αὐτῆς ἐξήμαρτεν δυσχεραίνειν. 

2. 'H δὲ ἀρχιερέα μὲν ἀπεδείχνυεν Ὑρχανὸν διὰ τὴν ἡλιχίαν, 
χεολὺ μέντοι τυλέον διὰ τὸ ἄτεραγμον αὐτοῦ, χαὶ τεάντα τοῖς Φαρι- 
σαίοις ἐπεέτρεεεν τυοιεῖν, οἷς χαὶ τὸ τιλῆϑος ἐχέλευσεν τιειϑαρχεῖν 
zal εἴ τε δὲ xal τῶν νομίμων "Yoxavóc ὃ πενϑερὸς αὐτῆς κατέλυσεν 

$ 404 — bell. Iud. I 106. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 395. 

1 χαὶ] δὲ E διαπράξεσθαι Εἰ διαπράξασθαι codd. uelis — decernere 

Lat — 2 ἐγώ cs] codd. Zon. ἔγωγε E ego quidem Lat — 3 πρὸσ αὐτὸν W 
4 χαλῶσ  διαϑῆναι V. Ἐσύ τε] ov δὲ PFV σὺ- L tu uero Lat 6 δ 
δὲ L, om. FAMWE ἕν zai] évóo δέοντα (δέοντοσ V) FLAMVWE Lat 
1i.marg.xs' L xó' E ἐξελθοῦσα 8 διειλέχϑη E — 9 τε om. FV 
καὶ χαὶ τὰ περὲ FAMVE χαὶ περὶ LW τῆς (ante 2«o.) om. E 10 αὐτοὺς 
om. M δὲ, 11 δὲ E 12 Ἐτὰς] vov V ἀπόλυτο L ἀπώλοιτο W 
ἀπώλλυτο E ἀπόλυτο αὐτοῖσ tr. L 13 χατήφιαν W 15 *evróv] 
i.ras. F om. M i. marg. XXV Lat μέντοι yg] μέντοι FAMVWE μέντοι- - 

(eras. uid. «2) L *e2ésavógoo vtovo (υἱεῖσ Τὴ tr. LAMW 16 ἔχατέλειπεν 
P 17 Ἐἦν ἀσϑενὴσ tr. V 18 zal om. E Ἑησυχίαν F 19 Ἐἐστέγετο 
P 21 Ἑαὐτῆς] αὐτοῖσ Μ 22 ἀποδείκνυσιν FLAMVWE — 23 Ἐπολὺ μέντοι 
πλέον] magis autem Lat πλέον om. P 234 ἐπιτρέπει LAMVWE — 25 Ἐχαὶ 
£l] εἰ Ῥ zs coni δὲ om. PE Ἐχαὶ χἀκ E αὐτοῖσ M 
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ὧν εἰσήνεγκαν ot Φαρισαῖοι. κατὰ τὴν σατρῴαν παράδοσιν, τοῦτο 
zt GUY ἀποκατέστησεν. τὸ μὲν οὖν ὄνομα τῆς βασιλείας εἶχεν αὐτή, 
τὴν δὲ δύναμιν οἱ Φαρισαῖοι" καὶ γὰρ φυγάδας οὗτοι κατῆγον καὶ 
δεσμώτας ἔλυον xal χαϑάτεαξ οὐδὲν δεσιτοτῶν διέφερον. ἐποιεῖτο 

μέντοι xci ἢ γυνὴ τῆς βασιλείας πρόνοιαν, χαὶ σπτολὺ μισϑοφοριχὸν 
συνίστησιν, χαὶ giá ἰδίαν δύναμιν ἀπέδειξεν διτελασίονα. ὡς κατα- 
σελῆξαι τοὺς ττέριξ τυράννους xal λαβεῖν. 01u; jea αὐτῶν. ἠρέμει δ᾽ 

ἢ χώρα πᾶσα πάρεξ τῶν Φαρισαίων" οὗτοι γὰρ ἐπετάρασσον τὴν 
Basilio» γεείϑοντες, ὅτεως χτείνειεν τοὺς ᾿“λεξάνδρῳ τταραινέσαν- 

τας ἀνελεῖν τοὺς ὀχταχοσίους. εἶτα αὐτοὶ τούτων ἕνα σφάττουσιν 

“Ζιογένην xol uev! αὐτὸν ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις, ἕως οὗ οἱ δυνατοὶ παρ- 

ελϑόντες εἰς τὸ βασίλειον xal μετ᾽ αὐτῶν “4ριστόβουλος, ἐῴχει 
γὰρ τοῖς γινομένοις δυσανασχετῶν καὶ δῆλος ἦν, καϑάτιαξ cl ἀφορ- 
μῆς λάβοιτο, μὴ ἐπιτρέψων τῇ μητρί, ἀνεμίμνησχον ὅσα χατώρ- 
ϑῶωσαν τοσούτοις κινδύνοις, δι᾿ ὧν τὸ βέβαιον τῆς ἐν σφίσι τείστεως 
πρὸς τὸν δεσπότην ἐπεδείξαντο, àv9^ ὧν ox αὐτοῦ μεγίστων ἠξιώ- 
Sugcav. xal ἐδέοντο μὴ ἄχρι τοῦ παντὸς ἔμτεταλιν τρέψαι σφίσι 
τὰς ἐλπίδας" ἀποφυγόντας γὰρ τὸν ix πολεμίων χίνδυνον ἐν τῇ 
οἰχείᾳ oz. ἐχϑρῶν δίκην βοσχημάτων χόπτεσϑαι μηδεμιᾶς τιμωρίας 
οὔσης. ἔλεγόν τε ὡς, εἰ μὲν ἀρχεσϑεῖεν τοῖς ἀνῃρημένοις οἱ aveí- 
Ótx0L, διὰ τὸ πρὸς τοὺς δεσπότας γνήσιον μετρίως οἴσειν τὰ ξυμ- 
βάντα, εἰ δ᾽ αὐ μέλλοιεν ταὐτὰ μετιέναι, ἡτοῦντο μάλιστα μὲν δο- 

$ 409 — bell. Iud. I 111. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 396. 

1 Ἐφαρισαῖοι, c i.ras. maiore F πατρωον, τῶν πατέρων E 2 Ἐάπε- 
χατέστησε (σεν PW) PLW Ἐαὕύτη Ρ 3 καὶ yàg] xai γὰρ καὶ E Ἐχατή- λ 

γαγον P κατῆιγον A! χατεῖον V — 6 συνέστησε E ἀπέδειξε V ἐπέδειξε (-ξεν P) 
PFLAMWE ostenderet Lat Ἐδιπλασίονα] πλείονα FLAMVW duplas Lat 

7 450íu« W δὲ FLAMVWE — 8 ."ἐπετάρασσον — 9 xe(9ovcec] rempublicam 
conturbabant reginam flectere molientes Lat ἐπετάραττον FLAMVWE 

9 βασιλεῖαν Ῥ βασίλισσαν FLAMVWE ὅπως! óc FLAMVWE ἐχτίνειεν P 

“χτείνοιε F χτείνοιεν LV. 10 *eic? ΤΑΙ͂Ν 11 διογένη FAM διογενῆ E. "ἀλλους] 
&Alov P οὗ οπι. FLAMVWE 12 τὰ βασίλεια E. 18 γενομένοισ ΕΘ *óvva- 
σχετῶν F δυσανασχετοῦντι Herwerden 14 χατώρϑωσαν τοσούτοις] κατωρϑώ- 

σαντο (χατορϑ- FVW) τοῖσ FLAMVWE 158 *r0] τὸ σφῖσι V ἐν σφίσι om. 

VE σφίσι] σφέσι P memorabile 11 ἔάχρι τοῦ παντὸς om. ΔΜ τοῦ om. E 
"στρέψαι V 18 Ἐἀποφυγόντεσ LAMW τὸν] τῶν FL.— τοὺσ ἔχ τῶν πολεμίων 
χινδύνουσ E ἑ πολεμίασ (ci.ras. corr. A) ΑΜ 18 *oízíc FLA'MW 19 ὑπὸ 

FLAMVWE κόπτεσθαι FLVWE et i. marg. AM χόψεσϑαι PAM 20 ὡς om. 
Dindorf ἀρχέσειεν L τοῖσ tloguévow M — 21 μετρίω 1, συμβάντα LAMW 

22 μέλλοιεν --- μετιέναι in eisdem — permanserint Lat μέλλοιε Ε ταῦτα 

PFLMVW et ex corr. ἃ μετιέναι] ed. pr. μετεῖναι codd. ηγοῦντο P 
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ϑῆναι σφίσιν ἀτιαλλαγήν" οὐδὲ γὰρ ἂν ὑπομεῖναι χωρὶς αὐτῆς 
πορίσασϑαι τὸ σωτήριον, ἀλλ᾽ ἀσμενίζειν ϑνήσχοντες τιρὸς τοῖς 

βασιλείοις, ὡς μὴ συγγνοῖεν ἀτιιστίαν αὐτοῖς. αἷσχός ve εἶναι σφίσι 
τε χαὶ τῇ βασιλευούσῃ, εἰ πρὸς αὐτῆς ἀμελούμενοι ὑτεὸ τῶν ἐχϑρῶν 
τοῦ ἀνδρὸς ἐχδεχϑείησαν" ἀντὶ τεαντὸς γὰρ τιμήσεσϑαι Zoévav τε 
τὸν Ἄραβα xal τοὺς μονάρχους, εἰ ἀποξενολογήσειεν τοσούσδε 

ἄνδρας, οἷς ἦν τάχα που φριχῶδες αὐτῶν χαὶ τοὔνομα τὸ πρὶν 
ἀχουσϑῆναι. εἰ δὲ μή, τό γε δεύτερον, εἰ τοὺς Φαρισαίους αὐτῇ 
γεροτιμᾶν ἔγνωσται, χατατάξαι ἕχαστον αὐτῶν ἐν τοῖς φρουρίοις" 

εἰ γὰρ ὧδε δαίμων τις ἐτιενεμέσησεν τῷ “1λεξάνδρου οἴχῳ, αὐτούς 
ye μὴν ἂν ἀτιοδεῖξαι χαὶ ἐν ταπεινῷ σχήματι βιοτεύοντας. 

3. Πολλὰ τοιαῦτα λεγόντων xal εἰς οἶχτον τῶν τεϑνεώτων χαὶ 
τῶν κινδυνευόντων τοὺς “1λεξάνδρου δαίμονας ἐτειχαλουμένων, ἅτεαν- 
τὲς οἱ τιεριεστῶτες ὥρμησαν εἰς δάχρυα, χαὶ μάλιστα ᾿Τριστόβου- 
λος ὅτεως ἔχοι γνώμης ἐδήλου πολλὰ τὴν μητέρα χαχίζων. ἀλλὰ 
γὰρ ἐχεῖνοι μὲν αὐτοὶ σφίσι τῶν συμφορῶν ἐγένοντο αἴτιοι, χατὰ 
φιλαρχίαν ἐχλελυσσηχυίᾳ γυναιχὶ πταρὰ τὸ εἰχὸς βασιλεύειν γενεᾶς 
iv ἀχμῇ οὔσης ἐπιτρέψαντες" ἡ δὲ οὐχ ἔχουσα 0 τε πράξειε μετὰ 
τοῦ εὐτερεποῦς τὴν φυλαχὴν τῶν χωρίων σφίσιν ἐπέτρενψγεν, ὅτε μὴ 
"Yoxavíac xci 2d4Àe&avÓge(ov xal Π]αχαιροῦντος, ἔνϑα τὰ τελείστου 

ἄξια ἣν αὐτῇ. xal μετ᾽ οὐ πολὺ τὸν υἱὸν ᾿“ριστόβουλον μετὰ 
στρατιᾶς ἐξέχτεμιμεν ἐτεὶ Φαμασχὸν χατὰ Πτολεμαίου τοῦ Mevyatov 

$ 416 — bell. Iud. I 114. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 396. 2 ME 

1 οὐδὲ] ob FLAMVW 2 τὸ] τε FLAMVW ϑνήσκοντεσ A ϑνήσκοντεσ 
M 23 ovyyvoitv] Dindorf συγγνῶεν (συγνῶεν P) codd. ἀπιστίαν om. FLAMVW 

«ioyóc — 4 αὐτῆς om. W — «e om. FLAMV 4 βασιλίσση V — 5 τιμή- 
σασϑαι P ἂν τιμήσεσϑαι FLAMW ἂν τιμήσασϑαι V — 6 μονάρχασξγΛ,οὁῬ, εἰ-- 8 
ἀκουσϑῆναι] tot et tales uiros a te alienari quorum prius terribile fuerat nomen 

auditum Lat ἀποξενολογήσαιεν (-αιἱε F) FLAMVW τοσούσδε, oó i. ras. corr. 
F rocovrovoós P ἴ zov om. FLAMVW αὐτῶν om. FLAMVW τὸ om. 
FLAMVW 8. αὕτη F 10 εἰ γὰρ — 11 βιοτεύοντας] et si ita aduersarios 

ex i : j αι 
uis erigere, sine nos in humilitate consistere Lat ὧδε! τότε P δέμων 
(s.m.2) ἃ ἐνεμέσησε (-σισε F, -σεν ATW) FLAMVW 11 ἀποδέξαι W 
βιωτεύοντασ PLW lacunam indicat Bekker 13 λεγόντων] λεγόντων αὐ- 
τῶν FLAMVW 14 Ἐχαὶ μάλιστα] μάλιστα δὲ FLAMVW et ut uid. Lat 
15 Zyoi] σχοίη FLAMW ἔχει γνώμην V Ἐέἐδηλου!] ἐνεδίδου P 15 αὐτοὶ] 
αἴτιοι FLAMVW cqicw)] σφῖσιν αὐτοῖσ V 16 αἴτιοι om. FLAMVW 
18 ἐν ἀκμῇ] ἕνεχα μὴ FLVW ἔχουσα] ovogo P Ἐπράξειε] παρέξειε P 

πράξει coni 19 ἐπέτρεψεν] ἐπίστευσεν FLAMVW 20 ἀλεξανδρίου PFAMW 
μαχεροῦντοσ P τὰ om. Ῥ 21 ἀξίᾳ ἦν «veg P. 22 ἐπὶ εἰσ ME 

πτολεμαίου] πολεμίου E 
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410 

417 

418 



419 

420 

421 

230 ANTIQ. IUD. XIII 418—422 (XVI. 3—5) 

λεγομένου, ὃς βαρὺς ἦν τῇ πόλει γείτων. ἀλλ᾽ oi uiv οὐδὲν ἐρ- 
γασάμενοι σπουδῆς ἄξιον ὑπέστρεψαν. 

4. Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χαιρὸν ἀγγέλλεται Τιγράνης στρατοῦ 
μυριάσι Ioue ἐμβεβληχὼς εἰς τὴν Συρίαν xoi ἐπὶ τῆς Tov- 
δαίας ἀφιξόμενος. τοῦτο ὥσπερ εἰχὸς mau τὴν βασίλισσαν καὶ 
τὸ ἔϑνος. δῶρα δὴ καὶ ττολλὰ xai λόγου ἄξια πέμπουσιν αὐτῷ 
xol πρέσβεις τεολιορχοῦντι Πτολεμαΐδα. βασίλισσα γὰρ Σελήνη ἢ 
zai Κλεοττάτρα χαλουμένη τῶν ἐν τῇ Συρίᾳ κατέχειν, ἢ καὶ ἐνή- 

γαγεν τοὺς ἐνοιχοῦντας ἀπτοχλεῖσαι Τιγράνη γῦν ἐτύγχανεν χαὶ ἐδέοντο 
χρηστὰ περὶ τῆς βασιλίσσης χαὶ τοῦ ἔϑγους συγγινώσχειν. ὃ δὲ 
ἀποδεξάμενος αὐτοὺς τῆς ix διαστήματος ϑεραπείας ἐλτείδας vzré- 

Servo χρηστάς. ἄρτι δὲ τῆς Πτολεμαΐδος ἑαλωχυίας ἀγγέλλεται 

Τιγράνῃ «Τεύκολλον διώχοντα ᾿ηπϑριδάτην ἐχείνου μὲν διαμαρτεῖν 
εἰς τοὺς Ἴβηρας ἂν αφυγόντος, τὴν δὲ "Aouevíay πορϑήσαντα 7t0- 
λιορχεῖν Τιγράνης δὲ xol ταῦτ᾽ ἐπιγνοὺς ἀνεχώρει τὴν ém^ οἴχου. 

5. Mev& δὲ τοῦτο τῆς βασιλίσσης εἰς νόσον χαλεττὴν ἐμπεεσού- 

σης δόξαν “Τριστοβούλῳ τοῖς πράγμασιν ἐπιτέϑεσϑαι τῆς γυχτὸς 

$ 418 — bell. Iud. I 115. 

PFLAMVWE Lat Zonaras 1 p. 396. 

1 *oi] ὃ FLAMVW Ἐξργασάμενοσ FLAMVW 2 ὑπέστρεψε FV 
ἀνέστρεψε (-sv AYW) LAMW ἀνέστρεψαν E 3 Τιγράνης] PELat τιγράνησ 
ὁ τῶν ἀρμενίων βασιλεὺσ FLAMVW στρατοῦ μυριάσι τριάκοντα] ἅμα μυριάσι 

(σιν W) στρατιωτῶν πεντήκοντα (ν΄ V) FLAMVW στρατιωτῶν μυριάσι τριάκοντα 
E cum trecentis milibus armatorum Lat 4 Ἐἐμβεβληχὼς — καὶ om. Lat 

ἐπὶ τὴν ἰουδαίαν FLAMVWE contra iudaeam Lat 6 ἔδῶρα] x«l δῶρα V 
*ób V zai πολλὰ] χαὶ πολλοῦ P πολλὰ FLAMVWE Ἐλόγου, λόγ ex δὸ - 
corr. L " πολιορκοῦντι — 11 αὐτοὺς] quem obsidentem ptolomaidem in- 
ueniunt ; nam regina selene quae et cleopatra, syriae regnans suasit habitatori- 

bus ptolomaidis, ut tigranen excluderent. qui cum peterent eum pro sua regina 

proque sua gente, laudat eam tigranes Lat — *zoAi0pzovvti] πολιορχοῦντι δὲ 
FLVW βασίλισσα sqq. corrupta sunt — S8 xci om. FLAMW χκαλουμένη] 

καλον 

λεγομένη LAMW λε) γομένη F χατέχειν, ἣ καὶ] κατ᾽ εἰρήνην FLAMW 
χατέχειν] χκατήρχεν V ἀντεῖχεν coni: 9 ἀποκλεισε P τιγράνην FLAMVW 

viv ἐτύγχανεν] συνετύγχανον (Ev- LAMW) oiv αὐτῷ FLAMVWE partim 
recte, sed quaedam excidisse uid. 11 ὑπετίϑετο E 12 Ἐξαλωχυίησ P 
ὙΡΡΑΤΕΣ F 18 Ἐτιγράνησ L “εὐχολλον] λουχέλλιον FLAMW ἀκχέλαον 
E 1. marg. yp λεύχκουλλον AM Ἐδιώκοντι P 14 Ἐεὶς om. P — *&vegsv- 
γοντασ P πορϑήσοντα E 15 Ἐτιγράνη LAMW δὲ xai] δὲ FVE χαὶ 
LAMW Τιγράνης δὲ καὶ] om. Lat Τιγρανόχερτα coni, quamuis Tigranes 
multo antea Syriam reliquisse uideatur; sed minus accurate haec narrata sunt 

ταῦτα FLAMV WE. ἀνεχώρη W 10 χαλεπὸν M et man. 1 cod. Busb. E 
l7 ἐπιϑέσϑαι LW 



10 

ANTIQ. IUD. XIII 422—427 (XVI. 5) 231 

^ * ) ^ - , " 4 ^ , eo 

ὑτεεξελϑὼν μεϑ᾿ ἑνὸς τῶν ϑερατιόντων {εἰ ἐπὶ và φρούρια, ἵνα 
- , 3 - , LE ^ , 

οἱ sarQUoOL χατειάχϑησαν αὑτῷ φίλοι. “πάλαι γὰρ ἀχϑόμεγος οἷς 
» , 4* - » ' ) , * " 

ἔπραττεν ἡ μήτηρ τιολὺ μάλλον ἔδεισε, μὴ azodSavoíang ἐπὶ τοῖς 
, * - , € , » ὦ , ^ M , 

(Φαρισαίοις τὸ zàv γένος αὐτοῖς vragEsiev* ἑώρα yàg τὸ ἀδύνα- 
— ^ ] 37 ^ "1 ^ )€v9 ἡ - t /9 * € 

τὸν τοῦ μέλλοντος διαδέχεσϑαι τὴν ἀρχὴν ἀδελφοῦ. ξυνήδει δὲ ἡ 
γυνὴ μόνη τῇ πράξει, ἣν χατέλυτεν αὐτόϑι μετὰ τῆς γενεᾶς. xai 

- 3 , ) v , " *. ^ 7 - ] - 

γερῶτον aquxóutvog εἰς “γαβα, ἔνϑα Τ᾿ αλαίστης ἣν τῶν δυνατῶν, 
à, ^ , - 9 Ἢ , ἮΝ » , - 

ὑχεεδέχϑη πρὸς αὐτοῦ. μεϑ' ἡμέραν δὲ αἴσϑησις γίνεται τῇ βασι- 
- ) , - ^ » , 

λίσση τῆς “Τριστοβούλου φυγῆς, xal μέχρι τινὸς (ero γεγονέναι 
^ ) , } 3 c € , (4 ) 255 

τὴν ἀναχώρησιν ovx ἐπὶ νεωτερισμῷ " ὡς μέντοι ἧχον ἀτιαγγέλλον- 
, » h^ [e ἢ - : ᾿ 

τες ἄλλοι iw ἄλλοις, ὅτι χατειλήφει τὸ τιρῶτον χωρίον χαὶ τὸ 
, di ) * ' ^ ) , b] , 

δεύτερον xal ξύμτταντα, εὐϑὺς γὰρ ἑνὸς ἀρξαμένου ττάντα ἠτεείγετο 
^ ' , c , , M 2 , - c - 

coog τὸ ἐχείνου βούλημα, τότε δὴ ἐν μεγίσταις ταραχαῖς ὑπῆρχεν 
er , ΤῸΝ » ^ » , - , 

ἢ τὲ βασίλισσα zal τὸ ἔϑνος. δεισαν γὰρ οὐ τιόρρω τοῦ δύνασϑαι 
οὶ ) - - ' 2 , , C, , H 

τὴν ἀρχὴν αἰτῷ χρατῦναι τὸν ZouvófovAov ὄντα, ἐδεδίεσάν ve, μὴ 
' Lad [- , 2 - 5 , 3 

σεοινὴν εἰστίιράξαιτο ὧν σπταρῴνησαν αὑτῷ τὸν οἶχον. δόξαν οὖν 
, x 2 - * - - , 

τήν τὲ γυναῖχα αὐτοῦ xai γενεὰν εἰς τὸ ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ φρούριον 
χατέϑεσαν. 24 βούλῳ δὲ ὡς ἂν ἐχ σπτολλῶν συχνὰ ἀνήχϑη, ἀφ᾽ χατέϑεσαν. «Ἵριστοβούλῳ δὲ ὡς ἂν £x ττολλῶν συχνὰ ἀνήχϑη, aq 
€ , 4 , , 9 τὰν 3 ^ , ὧν ἤδη xol χόσμος βασίλειος ττερὶ αὐτὸν ἦν᾽ σχεδὸν yàg ἐν ἡμέ- 

, , , , e 3 , 

ραις δεχατιέντε χωρίων ἐχράτησεν εἰχοσιδύο, ϑεν ἀφορμὰς ἔχων 
^ » t- 2 ὃς , ΄ - , 

στρατιὰν ἤϑροιζεν αττὸ “Ζιβάνου xol Τράχωνος xal τῶν μονάρχων᾽" 
» €- , c , 7 

οἱ γὰρ ἄνϑρωποι τῷ τελείονε ὑτιαγόμενοι δᾳδίως ὑττήχουον: ἄλλως 

$ 422 — bell. Iud. I 117. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 397. 

1 ἐπεξελϑὼν PF ὑπελθὼν E ἘἜῆει εἴη Ὗ 2 πάλαι! καὶ P olim Lat 
3 πολὺ μᾶλλον] tunc uero magis Lat 4 αὐτῆσ F éope B 

55 αὐτοῦ γυνὴ E — 6 μόνη P. Ἐχατέλειπεν PL. 1 ἀγαβαν LAMW ἀγα- 
Boc E gabatha Lat Γαλαίστης] ed. pr. παλαίστησ P παλαιστήσ FLAMVW 
galestis Lat 8 αὐτοῦ] αὐτὸν L αὐτῶν E Ἐδὲ om. P Ἐτῇ βασιλίσσῃ 
om.F τῇ βασιλίσση αἰσϑησισ γίνεται tr. V 9. τὸ F 10 *ócom. P 
et ut uid. Lat ἀπαγγέλλοντες] δ᾽ ἀπαγγέλλοντεσ P. ἀγγέλλοντεσ FLAMWE 
11 Ἐχατειλήφοι LA! 12 "εὐϑὺ PFL ἠπείγετο] ὑπήγετο FVE 18 Ἐτὸ 
om. W 14 ἔτε om. M 15 ἐδεδίεσάν τε]. ἐδεδείεσαν δὲ P μάλιστα δὲ δεί- 
σαντεσ FLAMW μάλιστα δ᾽ ἔδεισαν V timebant etiam Lat 16 πράξαιτο 
LAMW παροίνησαν P παρηνόμησαν L 17 τε om. FLAMVWE 
18 ᾿ἀριστοβούλῳ — 19 ἦν] aristobolum autem. cum multi frequenter nuntiassent 

regio circumdatum ornatu Lat συχνὰ ἀνήχϑη! συνανηνέχϑη FVW συνήχϑη 
L συχνὰ ἀνηνέχϑη (i. ras. angustiore m. 2 A) AM συχνὰ συνήχϑη E 19 ἤδη] 
δὴ FLAMVWE  zxóouoc] κόσμοσ ἤδη FLAMYWE γὰρ om. V 21 ἀπὸ] 
ἀπό τε FLAMVW μοναρχῶν FLV 22 οἱ γὰρ — 232, 3 γενηϑέντες 
om. Lat 

-l 
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δὲ νομίζοντες, ei δὴ ξυλλάβοιεν αὐτῷ, vOv μὴ προσδοχωμένων οὐχ 
ἧσσον καρπώσεσϑαι τὴν βασιλείαν ὡς αὐτοὶ τοῦ χρατῆσαι πρόφα- 
σις γενηϑέντες. τῶν δὲ Ιουδαίων οἱ πρεσβύτεροι xci '"Yoxavóc 
ἐσήεσαν ὡς τὴν βασίλισσαν καὶ ἐδέοντο ὑπτοϑέσϑαι γνώμην τεερὶ 
τῶν ἐνεστώτων" τὸν γὰρ ᾿Ἱριστόβουλον τῶν πάντων σχεδὸν ἤδη 
κυριεύειν, δ:τότε χωρίων τοσούτων χρατήσειεν᾽ ἄτοτπτον δέ, el xal 
τὰ μάλιστα χάμγοι, περιούσης αὑτῆς κατὰ σφᾶς βουλεύεσθαι" τεε- 
ριεστάναι δὲ τὸν χίνδυνον οὐ διὰ μαχροῦ σφίσιν. ἡ δὲ αὐτοὺς 
ἐχέλευσε πράττειν ὅ τι δοχοῦσι χρήσιμον εἶναι" πολλὰς δ᾽ ἀφορ- 
μὰς αὐτοῖς λείπεσθαι, τὸ ἔϑνος ἐρρωμένον xal τὴν δύναμιν xol 
τὰ ἐν τοῖς γαζοφυλακίοις χρήματα" αὐτῇ μὲν γὰρ μιχρὸν ἔτι μέλειν 
τῶν πιραγμάτων ὡς ἂν ὑπολείτεοντος ἤδη τοῦ σώματος. 

6. Ταῦτ᾽ εἰποῦσα μετ᾽ οὐ ττολὺ ἐτελεύτησεν βασιλεύσασα ἔτη 
ἐννέα, τὰ δὲ σύμπαντα βιώσασα τρία χαὶ ἑβδομήχοντα, γυνὴ τῷ 
ἀσϑενεῖ τοῦ φύλου xat. οὐδὲν χρησαμένη δεινὴ γὰρ εἰς τὸ φίλαρ- 
χον ἕν ταῖς μάλιστα γενομένη διήλεγξεν ἔργοις τό τὲ πραχτιχὸν 
τῆς ἐν αὐτῇ γνώμης xal τὸ ἀσύνετον τῶν ἀεὶ τιταιόντων τπιερὶ τὰς 

δυναστείας ἀνδρῶν. τὸ γὰρ παρὸν χρεῖττον ἀξιοῦσα τοῦ μέλλοντος 
χαὶ πάντα δεύτερα τιϑεμένη τοῦ ἐγχρατῶς ἄρχειν, οὔτε χαλοῦ οὔτε 
διχαίου ἕγεχά ye τούτων ἐπεοτρέφετο. εἰς γοῦν τοῦτο τῷ οἴχῳ 
ἀτυχίας τὰ πράγματα περιέστησεν, (009. ἣν μετὰ πλείστων χιν- 
δύνων xal ταλαιπωρίας ττεριεχτήσατο δυναστείαν ἐπιϑυμίᾳ τῶν μὴ 
“προσηχόντων γυναιχὶ χρόνοις οὐ ztoÀLoic ὕστερον ἀφαιρεϑῆναι, τοῖς 
μὲν δυσμενῶς ἔχουσιν πρὸς τὸ γένος αὐτῶν τὴν αὐτὴν γνώμην τεροσ- 

δ 430 — bell. Iud. I 119. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 397. 

1ógjom.FLAMVW συλλάβοιεν LAMW μὴ προσδοκωμένων] μὴ προσ- 
δοχομένων P. ὠχειωμένων AM μὴ προσῳχειωμένων Holwerda 2 χαρπώσα- 
σϑαι PLW δ γεννηϑέντεσ F 4 εἰσήεσαν FLAMVWE — og] sio FE 
5 “τῶν (ante πάντων) τὸν F 1 βουλεύεσϑαι, so ras. M — 8 μιχροῦ PF 
σφίσι P 9 δὲ FLAMVW 10 αὐτοῖσ ἀφορμὰσ tr. V λιπέσϑαι VW 
ἐρρωμένοι P 11 γαζοφυλαχίοισ, ἰ 1. ras. ἃ γαζοφυλαχείοισ F μὲν om. 

FLAMVWE μέλοι P μέλλειν FLAMWE 12 ἂν om. FLAMVWE  *ézo- 

λιπόντοσ W 13 ταῦτα AME 14 *v& δὲ — ἑβδομήκοντα om. 1 τῷ 
ἀσϑενεῖ τοῦ φύλου] τῶ ἀσϑενεῖ τοῦ φύλουσ P τῶ ἀσϑενεῖ τῷ φίλω Ἐ óc ἀσϑε- 
γνὴσ τῶ φύλω (litt. ἣσ v i. ras. A φίλω W) LAMW 16 roto V γενομένη) 
γενηϑείσαισ PF γενηθεῖσα V διήλ!|λεγξεν L τε om. PF 17 ἀξύνετον 

LAMW ἀεὶ πταιόντων) ἀεὶ πνεόντων F ἐν αὐτῆ παρόντων LAM 18 χρεῖσσον 
LAMW 20 γε]τε Ρ sig] ὃ P τούτω PF τὸν oixov V 21 ἀτυχίαισ P 
009] ὥστ᾽ P ὥστε FLAMVW — 22 ταλαιπωρείασ L περιεκτήσαντο LAMW 

μὴ om. AM 24 αὐτὴν] αὐτῶν F αὐτῶ V προϑεῖσα FLAMVW 

- 

“ἢ 
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ϑεῖσα, τὴν δὲ ἀρχὴν ἔρημον τῶν τιροχηδομένων ποιησαμένη. χαὶ 
ξυμφορῶν δὲ ἐνέτελησε xal ταραχῆς ἐξ ὧν ζῶσα ἐπολιτεύσατο χαὶ 
pena τὴν τελευτὴν τὸ βασίλειον" οὐ μὴν ἀλλὰ χαίπερ οὕτως ἄρ- 
ξασα ἐν εἰρήνῃ χαὶ ἀταραξίᾳ τὸ ἔϑνος διεφύλαξεν. τὰ μὲν οὖν 

γεερὶ λεξάνδραν τὴν βασίλισσαν τοῦτο εἶχεν τὸ τέλος" ἔρχομαι δὲ 
λέξων τὰ τοῖς υἱέσιν αὐτῆς συμβεβηχότα “Ἰριστοβούλῳ xai Ὑρχανῷ 
μετὰ τὴν ἐχείνης Ber ἐν τῇ Mera no are TAPAS 

PFLAMVWLat 

1 &oyzv|, χὴν suppl. m. 2A ἔρημον — ποιησαμένη i. ras. angustiore m. 2 
A προχηδομένων] Dindorf προσηγεμόνων P. προηγεμόνων FLW προηγουμέ- 
vov V προσχηδομένων AM potentium. amicorum gubernatione Lat 4 καὶ 
ἀταραξίᾳ om. FLAMVW Lat litt. ἐφύλαξε — οὖν i. ras. m. 2A 5 τὴν 
βασίλισσαν om. FLAMVW Lat τὸ om. V ἔρχομαι — 1 βίβλῳ om. 
FLAMVWLat 

Subscriptiones: φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τόμοσ cy P. φλα- 
vlov ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τέλοσ τοῦ ιγ΄ λόγου Ἐ qA«ovtov ἰωσήπου 
ἐἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ βιβλίον ιγ΄ 1, φλ΄' (φλαυίου M) Ἰωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρ- 
χαιολογίασ ιγ΄ AM. τέλοσ ἰωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ τοῦ τρισκαιδεχάτου 
λόγου W 

433 
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XIV. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ τῶν 
᾿Ιωσήπου ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας. 

Ὡς μετὰ τὸν ᾿᾿λεξάνδρας ϑάνατον ὃ νεώτερος αὐτῆς τῶν παίδων 

᾿Δριστόβουλος ἐπολέμησεν. πρὸς Ὑρχανὸν τὸν ἀδελφὸν περὶ τῆς βασι- 

λείας καὶ κρατήσας αὐτοῦ συνεδίωξεν εἰς τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις βᾶριν, 
ἐπειϑ᾽ ὡς συμβάντες ἔχριναν βασιλεύειν μὲν ᾿Ιριστόβουλον, 'Yoxavcv 
δὲ ἰδιωτεῦειν. 

σερὶ Ἀντιπάτρου καὶ γένους αὐτοῦ χαὶ τίνα τρόπον ex μικρᾶς 
xai τῆς τυχούσης ἀφορμῆς εἰς λαμπρότητα χαὶ δόξαν ἅμα τοῖς παισὶν 
προήχϑη zai μέγεϑος δυνάμεος, καὶ ὅτι πείσαντος Ὑρχανὸν Ἀντιπά- 
τρου φυγεῖν ἐξ Ἱεροσολύμων πρὸς Ἀρέταν τὸν τῶν ᾿Ιράβων βασιλέα 
ἱχέτευσεν ἐλϑὼν καταγαγεῖν αὐτὸν εἰς τὴν βασιλείαν γῆν τὲ πολλὴν 
δώσειν χαὶ χρήματα ὑποσχόμενος. 

ὡς Apérac προσδεξάμενος τὸν Ὑρκανὸν ἐστράτευσεν ἐπὶ τὸν ρι- 
στόβουλον χαὶ συμβαλὼν καὶ χρατήσας τῇ μάχῃ συνεδίωξεν ἐπὶ Ἵερο- 
σόλυμα χαὶ περικαϑίσας τὸ στρατόπεδον ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. 

ὡς Σκαῦρον πέμψαντος ἀπὸ ᾿Τρομενίας εἰς Συρίαν “Μάγνου IHou- 
πηίου ἦχον πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τε Ῥρχανοῦ χαὶ ᾿Ιριστοβούλου πρέσβεις 
περὶ συμμαχίας σπαραχαλοῦντες. 

ὅτι Σχαῦρος τετρακοσίοις διαφϑαρεὶς ταλάντοις ᾿Ιριστοβοΐίλῳ 
προσέϑετο. 

PFLAMW Lat 

Argumenta desunt in V ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ βίβλοσ τεσ- 
σαρεσχαιδεχάτη praemittit F 1 τεσσαρισκχαιδεχάτη L ιδ΄ AMW 2. ἐωσή'που 
A ioseppi Lat τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας om. 1, ἀρχαιολογίας] ἱστορίασ 
M 23 singulis capitibus numeros («'—as' F α΄--λζ΄ L «'—u' W 1—XXV III 
Lat) addunt FLWLat γεώτατοσ AMW 4 Ἡριστόβουλος om. P πρὸς 
om. PF 5 αὐτοὺσ L συνεξεδίωξεν P εἰς τὴν — βᾶριν] ex arce Lat 

βάρην P 6 συμβάντες] σύμπαντεσ P βασιλεύειν) ἀριστεύειν Τὶ 
7 ἰδιοτεύειν Ρ S περὶ περί τε P 10 χαὶ ὅτι] nouum cáp. incip. AM 
11 τὸν v S. A. Ἀράβων) ἀρέταν L 12 ixértvev FLAM ἱχετεύειν W 
αὐτὸν ἐλϑὼν καταγαγεῖν tr. ἘῚ 13 ὑποσχώμενοσ L — 16 περιχαϑήσασ W 
11 σκαύλον L 18 τε om. FLAMW 19 παραχαλοῦντες] παραχαλοῦντεσ 

αὐτὸν P 20 δτῆ ὅτι τὲ Ε' el ὅτι L et Lat; caput praecedens continvant LLat 
σχαύλοσ L 
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ὡς Ὑρχανὸς καὶ ριστόβουλος περὶ τῆς βασιλείας ἐπὶ Πομπηίου 
δικαιολογοῦνται. 

[ὡς Πομπηίου εἰς “αμασκὸν ἐκ τῆς Δρμενίας ἐλϑόντος ριστύ- 
βουλος x«i Ἑρχανὸς ἐπὶ αὐτὸν ἧκον περὶ τῆς βασιλείας δικαιολο- 
γούμενοι.] 

Πομπηίου ὑπέρϑεσις διαγνώσεσϑαι φήσαντος περὶ ὧν “ἀλλήλοις 
ἐνεχάλουν, ἐπειδὰν εἰς τὴν ἐχείνων χώραν παραγὲν ται, καὶ ὅτι συνεὶς 
Ἀριστόβουλος τίνα ἔχει διάνοιαν Πομπήιος ἀνεχώρησεν εἰς Ἰουδαίαν, 
χαὶ ὡς ἀἐγαναχτήσαντος αὐτοῦ xci 6 στρατεύσαντος ἐπ αὐτὸν εἰς ᾿ AAc- 
ξάνδρειον ᾿Δριστόβουλος ἀνεχώρησεν τὸ φρούριον ὀχυρὸν ὃν xci óvo- 
καταμάχητον. 

ὡς Πομπήιος τοῦτο συνιδὼν στρατηγήματι χρησάμενος ἔπεισεν 
τὸν ἠριστέβουλον χαταλιπόντα τὸ φρούς Quov καταβῆναι πρὸς αὐτὸν 
ὡς βεβαιωσόμενον αὐτῷ τὴν ἡγεμονίαν, οἷς πεισϑέντα χαὶ πολ λάκις 
δικαιολογησάμενον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἠνάγκασε τοῖς φρουράρχοις τῇ 
αὐτοῦ χειρὶ γράψαι καὶ παραδοῦναι αὐτῷ τὰ φρούρια, 

ὡς 4 ριστόβουλος τοῦτο ποιήσας διὰ φόβον ἐπειτὰ δυσχεράνας ἐπὶ 
τῷ μηδενὸς ὧν προσεδόχα παρὰ Πομπηίου τυγχάνειν ἀνεχώρησεν εἰς 
Ἱεροσόλυμα. 

ὡς Πομπηίου χατὰ πόδας μετὰ τῆς στρατιᾶς παρακολουϑήσαντος 

μετενόησεν ᾿ριστόβουλος χαὶ προελϑὼν ἄχρι Ἱεριχοῦντος ἀπήντησεν 
αὐτῷ καὶ συγγνώμης τυχεῖν δεηϑεὶς περὶ τῶν ἡμαρτημένων τῆν τε 
πόλιν χαὶ τὰ χρήματα παραδώσειν ὑπέσχετο, χαὶ “Πομπηίου πέμψαντος 
Γαβίνιον μετὰ ἐπιλέκτων στρατιωτῶν ἐπί τε τὴν τῆς πόλεως παρά- 

PFLAMW Lat 

1 ὡς — 2 δικαιολογοῦνται om. PFL Lat 3 ὡς — 4 δικαιολογούμενοι insiticia 
uid. εἰς 4e«ueozóvom.P 4 ἐπὶ] πρὸσ ΕἸ, ἐπ᾿ AM ὑπ᾿ W — 6 Πομπηίου --- 1 
παραγένηται praecedenti capiti addit Lat ὑπέρϑεσισ πομπηΐου περὶ ὧν ἐνεχά- 
λουν διαγνώσεσϑαι φήσαντος tr. ῬΡΕῚ, διαγνώσεσθϑαι] nullatenus se posse decer- 
nere Lat ἀλλήλοις] om. ΡΕῚ, ἀλλήλων 1 ἐπειδὰν] ἕωσ ἂν PFL quousque 
Lat χαὶ ὅτι ὅτι τε FLAMW quemadmodum Lat caput Vl incipiens 8. ὃ cc- 
στόβουλοσ P ἔχει] σχῆ F σχοίη 4, ὃ πομπήϊοσ PFL εἰς Ἰουδαίαν] εἰσ τὴν 
ἐουδαίαν Ῥ ad sua (εἰς τὴν ἰδίαν) Lat 9. zal ὡς] oc FL nouum cap. (η΄ F ζ΄ L) 
incipientes — xe? ὡς — 15 δικαιολογησάμενον] aduersus quem indignatus pompeius 
exercitum producens aristobolum in aleacandrium (alexandriam al.) castellum fu- 
gauit, qui cum descenderet ad pompeium promittentem regnum se ei tradere sae- 
pius cum fratre altercans Lat αὐτοῦ] πομπηίου FLLat ἀλεξάνδρειαν P. ἀλε- 
δάνδριον LAMW 10 cguovoBoviov W || ov W δυσκαταμάχητον] ἀκαταμάχη- 
τον AMW δυσχαταμάχητον τυγχάνον P. 12 ὡς]. xai óc FL antecedens caput 
continuantes συνειδὼν P στρατήγημώ τι F 138 χαταλειπόντα P 14 fe- 
βαιωσώμενον L et ut uid. ἘΠ ἡγεμονίαν — 231, 9 ᾿ἀντίπατρος desunt in L 
exciso (post fol. 122) quaternionis XVI fol. 3 15 δικαιολογισάμενον W 
11 ὡς] ἔτι τὲ c F antecedens caput (η΄) continuans 18 τῷ! τὸ Ρ προσ- 
εδωχα P 19 Ἱεροσόλυμα] ιεροσόλυμα ἐγχλείσων αὐτὸν P 320 ὡς etc.] prae- 
cedenti (771) capiti adiungit Lat πόδα FLAMW καταχολουϑήσαντοσ 
PFLW 4242 συγνωμησ P 23 παραδόσειν P 24 ἐπί τε τὴν τῆς] éml--- 
(eras. 3—4 litt.) A ἐπὶ M 
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Amwiv xci τῶν χρημάτων oi Ἱεροσολυμῖται τὸν ᾿ἀριστόβουλον δρῶν- 
τὲς ἐν φυλαχῇ χαϑεστῶτα τὰς πύλας ἀπέκλεισαν τοῖς Ῥωμαίοις. 

ὡς ἐπὶ τούτῳ παροξυνϑεὶς Πομπήιος, Ἀριστόβουλον μὲν ἔδησεν, 

προσαγαγὼν δὲ τὴν δύναμιν ἐπολιόρχει τὴν πόλιν, καὶ δέχονται μὲν 
αὐτὸν οἱ τὰ Ὑρχανοῦ φρονοῦντες εἰς τὴν πόλιν τὴν ἄνω, οἱ δὲ τὰ 
Ἀριστοβούλου φεύγουσιν εἰς τὸ ἱερόν. 

ὡς αἱρεῖ χατὰ χράτος τὸ ἱερὸν xal τὴν κάτω πόλιν ὃ Πομπύιος 
τῷ τρίτῳ μηνί. 

σερὶ τῆς ἐπιεικείας αὐτοῦ καὶ θεοσεβείας, ὅτι μηδενὸς ἔψαυσεν 
τῶν ἔν τῷ ἱερῷ πολλῶν ὄντων τῶν ἐν αὐτῷ χρημάτων. 

ὅτι ταῦτα διαπραξάμενος xci τὴν Ἰουδαίαν ποιήσας φόροις ὕσπο- 
τελῆ xai Ὑρκανὸν ἀποδείξας ἐθνάρχην ᾿ἀριστόβουλον μὲν δέσμιον 
μετὰ τῆς γενεᾶς εἰς Ῥώμην ἀνήγαγεν, Σκαῦρον δὲ τῆς Συρίας ἐπί- 
τρόπον χατέἕέλιπεν. 

ὅτι Σχαύρου στρατεύσαντος ἐπὶ Πέτραν βασίλειον οὖσαν τῶν 
Ἀράβων καὶ πολιορκοῦντος, iv ἐνδείᾳ τῶν στρατιωτῶν αὐτοῦ γενο- 
μένων Ἀντίπατρος πείϑει τὸν Ἄραβα δόντα Σχαύρῳ τάλαντα τριαχόσια 
συμμαχίαν πρὸς αὐτὸν ποιήσασϑαι. 

ὡς AA ἐξανόρος ὃ ᾿Δριστοβούλου παῖς φυγὼν Πομπήιον καὶ πα- 

οραγενόμεγνος εἰς Ἰουδαίαν στρατιᾶς αὐτῷ πολλῆς γενομένης πόλεμον 

ἐξήνεγχεν πρὸς Ὑρχανὸν xci ᾿Ιντίπατρον. 
ὡς ὑπὲ I αβινίου κρατηϑεὶς τῇ μάχῃ καὶ κατακλεισϑεὶς εἰς AAe- 

ξάνδρειον τὸ φρούριον ἐπολιορχεῖτο. 
ὡς Γαβίνιος πεισάσης τῆς μητρὸς τῆς Ἀλεξάνδρου παραδοῦναι 

αὐτόν τε καὶ τὸ φρούριον λαβὼν τὸν μὲν ᾿Αλέξανδρον ἀφῆχεν, ἔγρα- 
ψὲν δὲ χαὶ τῇ συγκλήτῳ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, οἱ ἦσαν μετὰ Ἀριστο- 
βούλου τοῦ πατρὸς δεδεμένοι, λῦσαι καὶ ἀποπέμψαι πρὸς τὴν μητέρα, 
δηλῶν αὐτῆς τὸ πρὸς Ῥωμαίους πιστὸν καὶ ὡς ἔστιν ἀξία ταύτης 
τῆς χάριτος τυγχάνειν. 

ὡς μετὰ ταῦτα φυγέ vra ἐχ Ῥώμης Ἀριστόβουλον εἰς Ἰουδαίαν 

λαβὼν Γαβίνιος αἰχμάλωτον πάλιν ἀνέπεμψεν εἰς Ῥώμην. 

PFAMW Lat 

3 τοῦτο παρωξυνϑεὶσ W 9 πόλιν τὴν ἄνω] ἄνω πόλιν PFW τὰ 
Ἀριστοβούλου] ἀριστοβούλου F ἀριστοβούλου συνασπισταὶ P — 1 oc] quod Lat 
praecedens caput (///7) continuans αἴρει PW χάτω om.P 9 περὶ] χαὲ 

περὶ P caput praecedens continuans ἐπιεικίασ P ὅτι] ὅτι πομπήιοσ F, 
nouum caput incipit P 10 rov om. PF αὐτῷ] αὐτῶ ὁ πομπήϊοσ P 
11 ὅτι ταῦτα]! quae Lat antecedens caput (77 1111) continuans 12 Ὑρχανὸν] 

τὸν ὑὉρχανὸν F μὲν μετὰ τῆσ γενεᾶσ εἰσ δώμην ἀνήγαγε δέσμιον tr. M 
13 ἐπίτροπον κατέλιπεν] κατέλιπεν ἐπίτροπον Ἐ' ἐπίτροπον κατέστησεν P 
15 Πέτραν] urbem Lat 10 ἐνδία — 17 τριαχόσια τάλαντα tr. PF 19 ὃ om. 
PF 20 εἰσ τὴν ἰουδαίαν PF 22 ὡς] ἕωσ F qui Lat caput antecedens (,9' F.XT 
Lat) continuantes μάχῃ! μάχη ὃ ἀλέξανδροσ Ῥ κατακχληϑεὶσ  ἀλεξάν- 
δρειαν F! ἀλεξάνδριον AMW alexandriae Lat — 24 yagivoo W πεισάσης — 
᾿Αλεξάνδρου] cum flexisset alezandrum mater sua Lat 258 μὲν om. W 

26 rovc] καὶ τοὺσ W --“τοὺσ A — 2" ἀποπέμψαι, néui.ras. A — 28 αὐτῆς] αὐτῆ 
P αὐτοῖσ F — 30 εἰς] εἰσ τὴν ΡΕ 31. ἀνέπεμψεν] ἀνέστρεψεν P. ἀντέστρεψεν F 
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Κράσσου χατὰ τὴν ἐπὶ Πάρϑους στρατείαν εἰς τὴν Ἰουδαίαν dvc- 
βασις καὶ σύλησις τῶν ἐν τῷ ἱερῷ χρημάτων. 

φυγὴ Πομπηίου εἰς Ἤπειρον καὶ Σκιπίωνος ὑπ᾽ αὐτοῦ πεμφϑέν- 
τος εἰς Συρίαν ἄφιξις ἐντολὴν ἔχοντος ἀποκτεῖναι AA ἐξανόρον. 

ὅτι Καῖσαρ λύσας ἡριστόβουλον οἷός τὲ ἣν πέμψαι μετὰ óvo 

ταγμάτων εἰς Ἰουδαίαν, ἐφϑὴ δ᾽ ὑπὸ τῶν τὰ Πομπηίου φρονούντων 
διαφϑαρεὶς Ἀριστόβουλος φαρμάχῳ. 

Καίσαρος ἐπ᾿ Αἰγύπτου στρατεία; χαὶ ὡς συνεμάχησαν αὐτῷ 
'Foxaróg τὲ xal Ἀντίπατρος καὶ τοὺς Ἰουδαίους αὐτῷ συμμάχους 
ἐποίησαν. 

᾿ἀντιπάτρου προϑύμως ἀγωνισαμένου xata τὴν μάχην ἀριστεία 
χαὶ διὰ τοῦτο φιλία πρὸς Καίσαρα, xal ὡς Ὑρκανὸν Καῖσαρ ἐπὶ τῇ 
γίχῃ χαίρων ἐτίμησεν μεγάλως ἐπιτρέψας αὐτῷ τὰ τῆς πατρίδος ἀνα- 
στῆσαι τείχη. 

ὡς Ἀντιπάτρῳ τὴν τῆς Ἰουδαίας ἐπιτροπὴν ἐνεχείρισεν. 
Καίσαρος ἐπιστολαὶ καὶ δόγματα συγκλήτου περὶ τῆς πρὸς lov- 

δαίους φιλίας. 
ὅτι Ἀντίπατρος τοῖς παισὶν “Ἡρώδῃ μὲν τὴν τῆς Γαλιλαίας πρό- 

vou Φασαήλῳ δ᾽ ἐπέτρεψεν τὴν Ἱεροσολύμων. 
ὡς Καῖσαρ Σέξοτος δωροδοχηϑεὶς ὑφ᾽ Hocóov ἡγεμόνος ὄντος 

ἐν Συρίᾳ μέγαν xci ἔνδοξον ἐποίησεν «Πρώδην καταστήσας ἄρχοντα 
τῆς κοίλης Συρίας. 

ὡς Κάσσιος Καίσαρος ἀποθανόντος εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἀναβὰς τήν Tt 

χώραν ἐχάκωσεν xal τάλαντα ὀχτακόσια παρ αὐτῶν εἰσεπράξατο, πῶς 
τὲ Ἡρώδης ἐκ τῆς ἐραραξεος τῶν ignorem σπουδαῖος ἔδοξεν Κασσίῳ. 

PFLAMW Lat 

1 χράσου F! πάρϑου AM στρατιὰν PAMW — 2 σύλληψισ W 83 φυγὴ 
— 4 ᾿Αλέξανδρον post insequens caput (X) ponit et numerat XV Lat χαὶ 
«ul ὧσ P ^ oxinlovoc eti. marg. A σχηπίωνοσ M 5 φυγόντοσ πομπηΐου 
μετα vio συγχλήτου post Καῖσαρ add. F — "4guovofovaov] ἀῤιστόβουλον τῶν 
δεσμῶν P 6 εἰς] εἰσ τὴν P τὰ om. F " xol ὅτι σκιπίων ἐπιστείλαν- 

toG αὐτῶ πομπηΐου τὸν ἀριστοβούλου ἀλέξανδρον πελέχει διεχρήσατο post 
φαρμάχῳ add.F 8 Καίσαρος] τὴν χκαίσαροσ Ρ ἐπ εἰσ PF αἴγυπτον 
PFW στρατιὰ FAMW στρατιὰν P συνεμάχεσαν P 989 καὶ τοὺς incip. 
fol 1228 1, 11 ᾿Αντιπάτρου — 14 τείχη antecedenti capiti adiungunt PF ἀρι- 
στείᾳ F 12 ócom.P 13 ἀναστεῖσαι 1, 14 τείχη] i. ras. M. χατεστραμμένα 
τείχη P 1 óc] ἔτι τε ὧσ FL antecedens caput continuantes ἐπιτρωπὴν L 
ἐνεχείρησεν PFW 10 Καίσαρος ἐπιστολαὶ et epistulae Lat antecedens caput 
(XVIII) continuans πρὸς] πρὸσ robo P ᾿ 18 hoc caput non numerat F 

ὅτι — 19 Ἱεροσολύμων] XX qualiter. antipater filiis suis hyrcano et he- 
rodi gubernationem habendam permisit Lat ἡρώδην F τὴν τῆς Γαλι- 
λαίας] τῆσ ἰουδαίασ AMW 19 Φασαήλῳὶ] φιλίππω AMW δὲ Ῥ ἐπιτρέψαι 
L 20 Xétovoc| om. PLat σέχστοσ FAW ἔχστοσ 1, ἔχστοσ καῖσαρ tr. L 
δωροδοκιϑεὶσ L 28 χάσιοσ M Καίσαρος] ὃ χκαίσαροσ P ἀναβὰσ, c ex 
» corr. P 24 φορολογήσασ post εἰσεπράξατο add. P πῶς τε — 26 Κασσίῳ 
nouum caput(xs' F λγ' W XXXIII Lat) FAMWLat τε om.Lat εἰσπράξεωσ, 
litt. πρα i. ras. 7litt. M σπουδαίωσ Α.' σπουδέοσ ἔδοξεν] ἔδοξεν ὑπάρχειν P 
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Μαλίχου τελευτὴ τοῦ πρὸς Ἡρώδην στασιάσαντος Κασσίου χελείύ- 
σαντος. 

΄ - ) ' - b , - v , 

ϑάνατος τῶν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας πρεσβευτῶν ὑπὸ ArrOviov μετὰ 
' , , E] , K ^ x 

τὴν £v Μακεδονίᾳ νίκην ἐν Συρίᾳ γενομένου xci ἀγαναχτήσαντος ἐπὶ 
-- « , - - » , , 

τῷ Ἡρώδου χατηγορῆσαι. ταῦτα δ᾽ ἔπραξεν χρήμασι πείσαντος QU- 
«1 ας ΄ 

τὸν τοῦ Πρωδου. 
στρατεία Πάρϑων εἰς Συρίαν, χκαϑ᾽ ἣν τὸν ᾿Ιριστοβούλου υἱὸν 

Avríyovov εἰς τὴν βασιλείαν κατηγαγον. 
ς € ^ * , ' » ^ c , , , 

Oc Foxavov xal Φασαηλον τὸν ἀδελφὸν HocoóÓov αἰχμαλώτους 
ἔλαβον. 

ς ς , , , - , ' , , ? 

ὡς Ἡρώδης φεύγων ἐχεῖϑεν sig τὴν Ἰταλίαν παραγενόμενος εἰς 

PFLAMW Lat 

1 MaA(gov — 6 Ἡρώδου] κε΄ (χε΄ L) ὡσ μάλιχοσ ἐπιβουλεύων ἀντίπατρον 
(ἀντίπατρον om. L) ἀνεῖλε φαρμάκω διακονησαμένου χρήμασι τοῦ οἰνοχόου (oivo- 
χούο Ἐ) ὑρκανοῦ. z5 (κε΄ L) ὡσ ἡρώδησ ἐπιστείλαντοσ αὐτῶ χκασσίου τὸν μάλιχον 
ἐδολοφόνησεν. κη΄ (κζ΄ L) ὅτι κασσίου ἀναχωρήσαντοσ τῆσ συρίασ καὶ ἡρώδου 
πρὸσ φάβιον πορευϑέντοσ ἕλιξ (ἔλιξ 1) χατὰ φασαήλου στρατιαν (στρατείαν F) 
ἤϑροισεν, καὶ ὡσ ἡττηϑέντοσ ἕλιχκοσ (ἔλικοσ 1) προσφυγόντοσ εἰσ τινα τῶν 
πύργων φασάηλοσ αὐτὸν ὑπόσπονδον (ὑπόσπονδον αὐτὸν sic 1) ἀφῆκεν. z9/ (χη 
1) óe ἀντίγονον τὸν ἀριστοβούλου βοηϑούμενον παρὰ τοῦ τυρίων τυράννου 
μαρίωνοσ ἡρώδησ ἀπαντήσασ τρέπεται καὶ τῆσ ἰουδαίασ ἐκβάλλει. λ΄ («9^ L) 
ὅτι μετὰ τὸ ἡττηϑῆναι κάσσιον (χάσιον ΕἾ ἐν μαχεδονία παρὰ τοῦ νέου χαί- 
σαροσ καὶ ἀντωνίου ἡρώδησ ἐν βιϑυνία παραγεγονότα πολλοῖσ χρήμασιν ἐϑερά- 
πευσεν ἀντώνιον᾽ καὶ διὰ τοῦτο τοὺσ χατηγορεῖν αὐτοῦ βουληϑέντασ οὐ προσ- 
εδέξατο (οὐκ ἐδέξατο F) ἀντώνιοσ. καὶ ὅτι τυρίοισ ὑπὲρ ἐουδαίων ἔγραψεν. 
λα΄ (λ΄ L) ὅτι πάλιν εἰσ συρίαν ἐλϑόντοσ ἀντωνίου zal κατηγορούντων τινῶν 
ἡρώδου καὶ φασαήλου οὐ μόνον οὐκ ἤκουσεν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τετράρχασ αὐ- 
τοὺσ χατέστησεν, τῶν δὲ κατηγόρων δέχα τὸν ἀριϑμὸν ἀπέκτεινεν FL 
1 δέ mors malichi Lat antecedens caput (11.111) continuans χελεύσαντος] 

τελευτήσαντοσ P ἃ 9&vavoc] καὶ ϑάνατοσ P antecedens caput continuans 
ὑπὸ — 4 ἀγαναχτήσαντος] qui cum ad antonium post uictoriam macedonicain 
profecti in. syriam uenissent indignantem inuenerunt Lat 4 viv] χὴν P 
6 τοῦ om. P 7 στρατιὰ PLAMW ἀριστόβουλον υἱὸν ἀντιγόνου W 
9 ὡς Ὑρκανὸν — 239,2 Ἰουδαίας] ὧσ ὑρχανὸσ καὶ φασάηλοσ πεπρεσβευχότεσ 
πρὸσ πάρϑουσ χκατεσχέϑησαν παραυτῶν δεϑεντεσ ἡρώδου μαϑόντοσ τὴν σύλ- 

ληψιν αὐτῶν καὶ διὰφυγόντοσ. λγ΄ O0 μετὰ τὴν ἥρω φυγὴν πάρϑοι διήρπασαν 
τήν τε πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τὸ βασίλειον παραδόντεσ ἀντιγόνω δεδεμένουσ 
ὑρχανὸν χαὶ φασάηλον ἔτι τε ὡσ ὑρχανὸσ μὲν τὰ occ διελωβήϑη παραντιγόνου 
ὡσ μὴ πάλιν κατάσχοι τὴν ἐεροσύνην, φασάηλοσ δὲ μᾶλλον (μέλλων coni) &vac 
ρεῖσϑαι προανεῖλεν αὐτὸν, ὧσ Gv μὴ τοῖσ ἐχϑροῖσ ἔργον γένοιτο. λδ΄ oc 
ἡρώδησ διὰφυγων πάρϑουσ ἤλϑεν πρὸσ μάλχον τῶν ἀράβων βασιλέα καχεινοῦ 
μὴ πρὸὺσδεξαμένου τοῦτον διὰ τῆσ αἰγύπτου πορευϑεὶσ πρὸσ ῥωμαίουσ διὰ 
σώζεται. λε΄ ὡσ ἡρώδησ ἀντωνίου συναγωνισαμένου βασιλεὺσ τὴσ ἰουδαιασ 
ἀναγορεύεται καίσαροσ καὶ vio συγχλήτου δωμαίων τοῦτο κυρωσάσησ L 
9 ὡς — 10 ἔλαβον om. Lat 11 φεύγων — Ἰταλίαν om. Lat Ἰταλίαν] ἐου- 
δαίαν FAMW παραγενόμενος] καὶ παραγενόμενοσ P 
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τὴν Ῥώμην χαὶ δεηϑεὶς ᾿Ιντωνίου χρήματα πολλὰ ὑποσχόμενος ἀπε- 
δείχϑη ὑπό τε τῆς συγκλήτου χαὶ Καίσαρος βασιλεὺς, τῆς Ἰουδαίας. 

ἔχπλους “μρώδου μετὰ ταῦτα ἀπὸ Ῥώμης εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ 

μάχη πρὸς ᾿Αντίγονον στρατιᾶς αὐτῷ Ῥωμαϊκῆς ἑπομένης καὶ ἡ γεμό- 
γος Σίλωνος. 

ὡς Σίλωνος Ἱεροσόλυμα πολιορχήσαντος ὑπὸ Σοσσίου καὶ Ἡρώ- 
δου Arrtíyovog διεφϑάρη. 

περιέχει ἣ βίβλος χρόνον ἐτῶν λβ΄. 

L 1. Τῶν δὲ ττερὶ ᾿Ιλεξάνδραν τὴν βασίλισσαν χαὶ τὸν ϑάνα- 
τὸν αὐτῆς ἐν τῇ τιρὸ ταύτης ἡμῖν βίβλῳ δεδηλωμένων τὰ τούτοις 
ἀχόλουθα xal τιροσεχῆ νῦν ἐροῦμεν, οὐχ ἄλλου τινὸς ἢ τοῦ μηδὲν 
γαραλιτεῖν τῶν τιραγμάτων ἢ Ót ἄγνοιαν ἢ διὰ κάματον τῆς μνή- 
uns τπερομηϑούμενοι. τὴν γὰρ ἱστορίαν xal τὴν μήνυσιν τῶν ἀγνοου- 
μένων τοῖς πολλοῖς τιραγμάτων διὰ τὴν ἀρχαιότητα δεῖ μὲν καὶ τὸ 
τῆς ἀτιαγγελίας κάλλος, ὅσον δὴ τοῦτ᾽ ἔστιν ἔκ τε τῶν ὀνομάτων 
xci τῆς τούτων ἁρμονίας καὶ ὅσα τιρὸς τούτοις συμβάλλεται κόσμον 
τῷ λόγῳ, τοῖς ἀναγνωσομένοις ἔχειν, ὡς ἂν μετὰ χάριτός τινος καὶ 
ἡδονῆς τὴν ἐμτεειρίαν τεαραλαμβάνοιεν, τεάντων δὲ μᾶλλον τῆς ἀχρι- 
βείας τοὺς συγγραφεῖς στοχάζεσθαι μηδὲν τοῦ τἀληϑῆ λέγειν τοῖς 
γιδρὶ ὧν οὐχ ἴσασιν αὐτοὶ τειστεύειν αὐτοῖς μέλλουσιν τεροτιμῶντας. 

Παραλαβόντος γὰρ τὴν βασιλείαν Ὑρχανοῦ τῷ τρίτῳ ἔτει 

PFLAMVWELat 
1 δεηθεὶς ᾿Αντωνίου om. Lat 2 inter τε et τῆς ras. 3—4 litt. W 

χαὶ om. W 3 εἰσ τὴν ἰουδαίαν ἀπὸ Qoo tr. Ρ Ῥώμης] italia Lat 
4 ἀντίγωνον 1, 6 ὡς — 1 διερϑάρη] λζ΄ ὡσ σίλωνοσ καὶ σοσσίου μετὰ τὴν τῶν 
δωμαϊχῶν στρατευμάτων πολιορκισάντων τὴν πόλιν αὐτῆ μὲν ἐάλω, ἀντίγονοσ 

" , - , 

δὲ διερϑάρη, ὃ δὲ ἡρώδησ ἐγχρατησ τῆσ βασιλείασ ἐγεγόνει L. quemammodum 
hierosolyma sossio uel herode obsidentibus antigonus interiit Lat σουσσίου 
F Sgi-B200 χρόνων 1, 

φλαουίου ἰωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ βιβλίον ιδ΄ praemittit 1, φλα- 
vlov ἰωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ λόγοσ ιδ΄, AME ἱστορία ιδ΄ V 9 δὲ] 
μὲν ovv 10 πρὸ, ὁ 1. τᾶϑ. F exc corr. 1, δεδηλώκαμεν V τούτοις] τού- 

G 

toi obv V 12 παραλειπεῖν P 13 προϑυμούμενοι P. προϑυμούμενοι F 

festinantes Lat ἀγνωουμένων L 14 δεῖ uiv] óijusv FLAMVW oportet 
Lat 18 ἐπαγγελίασ FLAMVW τοῦτό M «eom.L — 19 στοχάζεσϑαι) 
στοχάζεσϑαι δεῖ (δεῖν AM) FLAMVW et ut uid. Lat μηδὲν] καὶ FLAMVW 

20 αὐτοὺσ 1, προτιμῶντας om. LAMVW 21 i. marg. α΄ FL 1 Lat 
Ἐπαραλαβόντος γὰρ τὴν βασιλείαν] ἀρξαμένου τοίνυν tgo ἀρχιερωσύνησ 

LAMVW, om. Lat Ὑρκανοῦ] πρώτου ὑρκανοῦ V 
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τῆς ἑβδόμης καὶ ἑβδομηχοστῆς πρὸς ταῖς ἑχατὸν ὀλυμτειάδος, ὕπα- 
τεύοντος Ῥωμαίων Κυίντου Ὁρτησίου xoi Κυίντου ΠϊΖἸετέλλου, ὃς 
δὴ χαὶ Κρητιχὸς ἐπεχαλεῖτο, ττόλεμον εὐϑὺς ἐχφέρει πρὸς αὐτὸν 

“Πριστόβουλος, καὶ τῆς μάχης αὐτῷ γενομένης τερὸς Ἱεριχοῦντι πολ- 
λοὶ τῶν στρατιωτῶν αὐτοῦ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτομολοῦσιν. οὗ 
γενομένου φεύγει πρὸς τὴν ἀχρόπολιν Ὑρχανές, ἔνϑα συνέβαινεν 
χατεῖρχϑαι τὴν :Τριστοβούλου γυναῖχα xci τοὺς παῖδας αὐτοῦ ὑττὸ 
τῆς μητρός, καϑὼς προειρήχαμεν, καὶ τοὺς ἀντιστασιώτας δὲ xora- 
φυγόντας εἰς τὸν τοῦ ἱεροῦ περίβολον αἱρεῖ προσβαλών. xoci λό- 
γους ποιησάμενος πρὸς τὸν ἀδελφὸν περὶ συμβάσεως χαταλύεται 
τὴν ἔχϑραν ἐπὶ τῷ βασιλεύειν uiv Mowrófoviov, αὐτὸν δὲ ζὴν 
ἀτεραγμόνως χαρπούμενον ἀδεῶς τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ χτῆσιν. ταῦτα 
ἐπὶ τοῖς ἐν τῷ ἱερῷ συνϑέμενοι καὶ ὅρχοις xai δεξιαῖς σειστωσά- 
μενοι τὰς ὁμολογίας xal κατασττασάμενοι τοῦ τελήϑους τεαντὸς δρῶν- 
τος ἀλλήλους ἀνεχώρησαν, ὃ μὲν εἰς τὰ βασίλεια, Ὑρχανὸς δ᾽ ὡς 
ἰδιώτης τυγχάνων εἰς τὴν οἰχίαν τὴν “Τριστοβούλου. 

3. Φίλος δέ τις Ὑρχανοῦ Ἰδουμαῖος l4vrízavgoc λεγόμενος. 
πολλῶν μὲν εὐπόρει χρημάτων, δραστήριος δὲ ὧν τὴν φύσιν καὶ 
στασιαστὴς ἀλλοτρίως εἶχεν πρὸς τὸν “Τριστόβουλον χαὶ διαφόρως 
διὰ τὴν πρὸς τὸν Ὑρχανὸν εὔνοιαν. Νικόλαος μέντοι φησὶν ὃ 
Φαμασχηνὸς τοῦτον εἶναι γένος &x τῶν soror Ἰουδαίων τῶν £x 
Βαβυλῶνος εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἀφικομένων. ταῦτα δὲ λέγει χαριζό- 
μενος Ἡρώδῃ τῷ παιδὶ αὐτοῦ βασιλεῖ τῶν Ἰουδαίων £x τύχης τι- 
γὸς γενομένῳ, σττερὶ οὗ xarà καιρὸν δηλώσομεν. οὗτος τοίνυν ὃ 
ΑΑἸντίπατρος “ἽΤντίπας τὸ πρῶτον ἐχαλεῖτο χαὶ τῷ ττατρὶ αὐτοῦ 

$ 4 — bell. Iud. I 120. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 397 Syncellus p. 560 sq. 
1 ὀλυμπιᾶσιν P — 2 χαὐντου. ορτησίου P ὁρπησίου (δρ- M) FLAMVW 

τοῦ ὀρτησίου E — *zvíivrov τοῦ ustéAlov P — 3 Ἐχαὶ om. F ἐκχαλεῖτο E 
4 *'Izpuyotvti] Ἱεριανὸν Ῥ Ἱεριχοῦντα Syncell. τ Ἐχατεῖρχϑαι κρατεῖσϑαι 
LAMW eti. marg. F 8 χαϑὼς — 9 προσβαλών om. Lat χαταφεύγοντασ 
E 9 τὸν] τὸ PFE τοῦ ἱεροῦ! ἱερὸν PE. περιβόλαιον ΕΞ *alpgec: PFW 
dips. V προσβαλὼν] προσβαλὼν δὲ LAMWE 10 Ἐσυμβιβάσεωσ W 
11. Ἐτῷ! τὸ F 12 Ἐχτίσιν W — 13 ἐπὲ τοῖς] om. E ἐπὶ τούτοις Hudson ἔἜπιστο- 

σάμενοι, 14 ταῖσ ὁμολογίαισ V 15 ἀνεχώρησεν E δὲ LVE 18 τυγχά- 
vov om. FLAMVWE τὴν] τοῦ F, om. LE 17 i. marg. 2' FL // Lat 
8 S affert Syncellus p. 561 18 εὐπόρει] εὐπορῶν FLAMVWELat τὴν 
φύσιν ov (àv s. M) tr. FLAMVWE 20 *róv om. V 21 τῶν -- 22 ταῦτα 
δὲ om.L 23 Ἐτῶ ἡρώδη M 24 ycysvgutvo E — *ó om.F 25 *avreizac 
P Ἐἐχαλεῖτο om. P 



10 

15 

ANTIQ. IUD. XIV 10—15 (I. 3. 4) 241 

- ' 5 VoM e 2 “ἡ, - 4 ^ - 
τοῖτο γὰρ ἣν τὸ ὄνομα, ὃν “Τλεξάνδρου τοῦ βασιλέως xal τῆς yv- 
γαιχὺς αὐτοῦ στρατηγὸν ἀποδειξάνετων ὕλης τῆς ᾿Ιδουμαίας τεοιΐ- 
σασϑαι φιλίαν τιρὸς τοὺς ὁμοροῦντας αὐτῷ Loagag xai Γαζαίους 
xal ᾿Ἰσχαλωνίτας λέγουσιν ππτολλαῖς αὐτοὺς xci μεγάλαις ἐξιδιω- 
σάμενον δωρεαῖς. τὴν οὖν ᾿Τ“ριστοβούλου δυναστείαν ὃ νεώτερος 
Ἡντίπατρος ὑφορώμενος xal δεδιώς, μή τι πάϑῃ διὰ τὸ πρὸς αὐ- 
τὸν μῖσος, ἐπεισυνιστᾷ zer. αὐτοῦ χρύφα διαλεγόμενος τῶν Ιουδαίων 
τοὺς δυναστεύοντας, ἄδικον εἶναι λέγων :ιεριορᾶν ᾿Τριστόβουλον 
ἀδίχως ἔχοντα τὴν ἀρχήν, xal τὸν μὲν ἀδελφὸν ταύτης ἐχβεβληχότα 
γερεσβύτερον ὄντα, κατέχοντα δ᾽ αὐτὴν οὖσαν ἐχείνου διὰ τὸ zcQe- 
σβεῖον. τούτους τε συνεχῶς ιρὸς τὸν Ὑρχανὸν ποιούμενος διετέλει 

τοὺς λόγους, καὶ ὅτι κινδυνεύσει τῷ ζῆν, εἰ μὴ φυλάξαιτο ποιήσας 

αὑτὸν ἐχιοδών᾽" τοὺς γὰρ φίλους τοὺς 2douovoBovAov μηδένα πιαρα- 
λείγιειν χαιρὸν ἔλεγεν συμβουλεύοντας αὐτὸν ἀνελεῖν ὡς τότε βε- 
βαίως ἕξοντα τὴν ἀρχήν. τούτοις Ὑρχανὸς ἠπίστει τοῖς λόγοις 
φύσει χρηστὸς ὧν xal διαβολὴν δὲ ἐπιείχειαν οὐ τιροσιέμενος ὅᾳ- 
δίως. ἐποίει δ᾽ αὐτὸν τὸ ἄπραγμον χαὶ τὸ παρειμένον τῆς δια- 
γοίας τοῖς ὁρῶσιν ἀγεννὴ xci ἄνανδρον δοχεῖν᾽ τῆς δ᾽ ἐναντίας 
φύσεως ἦν ̓ Τριστόβουλος, δραστήριος xci διεγηγερμένος τὸ φρόνημα. 

4. Ἐπειδὴ τοίνυν ó Αντίπτατρος οὐ ττροσέχοντα ἑώρα τοῖς λό- 
γοις τὸν Ὑρχανόν, οὐ διέλιτιεν ἑχάστης ἡμέρας τελαττόμενος καὶ 
διαβάλλων τιρὸς αὐτὸν τὸν ᾿Τριστόβουλον ὡς ἀττοχτεῖναι ϑέλοντα, 
xal μόλις ἐγκείμενος τεείϑει τιρὸς Zdoérav αὐτῷ συμβουλεύσας φυ- 
γεῖν τὸν ᾿Τράβων βασιλέα" τιεισϑέντι γὰρ ἔσεσϑαι xal αὐτὸς σύμ- 
μαχος ὑπισχνεῖτο. ὃ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούων συμφέρειν ἣν ἐπὶ τῷ πρὸς 

ἃ 10 cf. bell. Iud. I 123. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 398. 

1 γὰρ om. FLAMVYWE τὸ om. E τοὔνομα V 8. δμοροῦντασ, 
9 ex A corr. V ὁμόρουσ ΒΞ αὐτῶν PE 5 ovv] γοῦν F ovv τοῦ LAMVW 
τε ov E 6 *z&900 M. ^ *zoíga xav αὐτοῦ tr. V *zaàv Ἰουδαίων τοὺς] 
πρὸσ tovo τῶν ἰουδαίων AM 10 αὐτὴν] αὐτόν P οὖσαν] oc ἄν P 

i] ^ HU 

11 τε] δὲ LAMWE πρὸς] καὶ πρὸσ E *rzüv om. LAMW 12 κινδυνεύει 

F χινδυνεύει M τῷ! τὸ FLAMV et ex corr. ἃ τοῦ E Ἐρυλάξεται 

coni 13 αὐτὸν codd. E *rovc| τοῦ FLAMVW Ἐπαραλιπεῖν FV 

14 *óc] ὥστε LAMW τότε om. LW. 17 δὲ FVE 18 δὲ LAMW 
19 *zv ὃ ἀριστόβουλοσ LAM τῶ φρονήματι ΡῈ 21 διέλειπεν PAE 
22 Ἐτὸν om. FLAMVW ἔχτεῖναι V. 24 τὸν] τῶν ΡΕ *zal αὐτὸσ ἔσε- 
σϑαιί. V 25 ὃ δὲ — 242, 1 ᾿ἀραβία] igitur cum haec audisset hyrcanus arbi- 
tratus prodesse sibi ad finitimam iudaeae arabiam discedere Lat ταῦτα LAMW 

συμφέρειν ἢν] ἔλεγε σύμφορον (συμφέρον V) εἶναι FLAMVW ἐπὶ τῷ] 
ἐπὶ τὸ FL τὸ V 

Iosephus III. 16 

11 

12 

13 

14 
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M 3 » 3 - , cr A3 , 3 n 

τὸν ρέταν ἀποδρᾶναι, ἔστιν δὲ ὅμορος τῇ Ιουδαίᾳ “Τραβία, xai 
, - M ' M - 3 , , 

δὴ πέμπει πρῶτον Ὑρχανὸς πρὸς τὸν τῶν oaov βασιλέα τὸν 
? , ^ L 2 - - , 

ἀντίπατρον ληψόμενον ztíovetg, ὡς οὐχ ἐχδώσει τοῖς ἐχϑροῖς ixé- 
P] i , ^ * , 3 , , 

vr» αὐτοῦ γενόμενον. λαβὼν δὲ τὰς πίστεις ὃ ᾿Τντίττατρος vmé- 
^ c * 3 € F^ ^ 2 2 4*' ^ 

στρεινε πρὸς Yoxavov εἰς Ϊεροσόλυμα, xol uev ov πολὺ παραλαβὼν 
᾿ a - , ^ M , - ^ 2 , 

αὐτὸν χαὶ τῆς πόλεως ὑπτεξελϑὼν νύχτωρ xal πολλὴν ἀνύσας 000v 
τ ' ^ ΄ ΄ [4 ' , , 5 - 

fxev ἄγων εἰς τὴν καλουμένην Πέτραν, 0z0v τὰ βασίλεια ἣν τῷ 
3 , LS à I^ - P des , ^ Cx * 

“Πρέτᾳ. μάλιστα δὲ ὧν φίλος τῷ βασιλεῖ κατάγειν τὸν Yoxavóv 
3 , p^ ΜΞ - 5 , , - 

εἰς τὴν Ἰουδαίαν τταρεχάλει" καὶ τοῦϑ᾽ ἕχάστης ἡμέρας ποιῶν xal 
2 L Je^* ' y , ' 3 , 2 

οὐχ ἀνιείς, ἀλλὰ xai δωρεὰς τεροϊέμενος, τεείϑει τὸν 2doévav. ov μὴν 
^ ' , 2 - M ποις 

ἀλλὰ χαὶ Ὑρχανὸς ὑπέσχετο αὐτῷ κχαταχϑεὶς xal τὴν βασιλείαν 
, 2 , , , M , "^ 

χομισάμενος ἀττοδώσειν τήν τε χώραν xal τὰς δώδεχα πόλεις, ἃς 
y ^ 2 - mr Ὁ 2 , Ej , 3 ) T 

“λέξανδρος ὃ πατὴρ αὐτοῦ τῶν «ράβων ἀφείλετο. roov δ᾽ αὗται 
; UN ? ^ ; ͵ - » Mage, 4ιββα, Ναβαλώϑ, Aoopada, Γαλανϑώνη, Zoiga, ὥρω- 

γαιδιγωβασιλισσαρυδδα, Αλουσα, Ὡρυβδα. ᾿ 
ἃ ΄ 2 - - c , , ς ? , 
IL 1. Τούτων αὐτῷ τῶν ὑποσχέσεων γενομένων o -doérag 
, 2 , ^ , , 

ἐστράτευσεν ἐπὶ τὸν “Τριστόβουλον μετὰ πέντε μυριάδων ἱππέων 
c ^ [2 - ^ d -" , ^ - a ^ ^ 

ἅμα καὶ “τεζῆς στρατιᾶς, wol νιχᾷ τῇ μάχῃ. πολλῶν. δὲ μετὰ τὴν 
, ^ exc δ , ς , 

γίχην πρὸς Ὑρχανὸν αὐτομολησάντων μονωϑεὶς 0 Αριστόβουλος . 

8 15 — bell. Iud. I 124; $ 19 — bell. Iud. I 126. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 39$. 
1 τὸν] αὐτὸν FV ἡ ἀραβία FLAMVW 2 "πρῶτοσ LVW | τὸν 

om. F τῶν om. LAMVWE  4óom.E 5 *zgóg τὸν ὑρχανὸν LAMW 
1 *&yov] ἄγων αὐτὸν FLAMVW Zon *üiv τοῦ ἀρέτα FLAMVW 
8 μάλιστα] i. marg. 111 Lat 10 zai om. P 12 Ἐδώδεχα) decem 

Lat 13 Ἐάφείλατο P ὃδὲ FLAMW 14 Μήδαβα — 15 Θρυβδα] medaba 
libias nabalotha arabatha galathone (galate Neap.) zoara mons limgon adissa 
ribdalusa oribolo (oriblo alii codd.) Lat; cf. XIII 398 μηδαβᾷ W Aga 

Ναβαλώϑ] ναβαλλὼ, Affav|9o« (ϑρα i. ras. 4 litt) F ναβαλλω (ναβάλλω W) 
λιβίασ LAMVW "Aocga9«] ῥαβαϑὰ F βαρβαϑα 1, ϑαράβαϑα (i. marg. 
vo βάρμαϑα À yo βάρβαϑα M) AM ϑαραβασὰ V ϑαραβαϑὰ Ws: est Rabatha 
olim Ammanitarum; cf. VII 123, 129 ΤΓαλανϑώνη!] γαλανϑῶν F ἀγαλλα 
ἀϑώνη LAMVW Γελεϑὼν ΧΠῚ 398 Γάλαν (uel γαλαν) Θώνη coni; uide 
Tuchium quaest. de Flau. Iosephi libr. hist. p. 15 Zoip«] ζωϊρὰ F ζώαρα 

LAMVW Ζόαρα XIII 398 Ζῶρα coni, cf. 1202 Ὡρωναιδιγωβασιλισσαρυδδαὶ 
ὀρωναὶ, γοβαλὸσ, σαρυδδὰ F opgov λιγμων ροὐδόα L ὀρών (δρών V) λιγμώ 
(λθμώ M) μάρισα (μάρισσα MV) ῥύδδα AMVW, ad λιγμώ (λεῦμωώ) i. marg. yo 
λιγμών ΑΜ Ὥρωναιν Γοβολὶς ᾿Αρυδδα coni 15 AZovoc] ἄλουσα Ἐ λοῦσα LW 
λουσα eras. A λούσσα V, om. M ρυβδαὶ ὁρυβδὰ F ὄρυβα LAMVW 
16 i. marg. γ΄ FL Ἐδ om. FLAMVW 17 ἱππέων] ἱπποτῶν LAMVWE 

ἱππωτῶν F 19 ὃ om W 
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ἔφυγεν εἰς Ἱεροσόλυμα. ὃ δὲ τῶν ἡἸράβων βασιλεὺς πᾶσαν τὴν 
στρατιὰν ἀγαγὼν zal πιροσβαλὼν τῷ ἱερῷ τὸν ᾿“ριστύβουλον ἐπτο- 
λιόρχει πιροστιϑεμένου xal τοῦ δήμου τῷ Ὑρχανῷ καὶ συμτιολιορ- 
χοῦντος αὐτῷ, μόνων δὲ τῶν ἱερέων τῷ ᾿1ριστοβούλῳ πιροσμενόν- 
των. ὃ μὲν ovv ᾿Τρέτας ἑξῆς βαλόμενος στρατόπεδα τῶν ράβων 
χαὶ τῶν Ιουδαίων ἰσχυρῶς ἐνέχειτο τῇ τεολιορχίᾳ. τούτων δὲ γινο- 
μένων xarà τὸν χαιρὸν τῆς τῶν ἀζύμων ἑορτῆς, ἣν τπεάσχα λέγομεν, 
οἱ δοχιμώτατοι τῶν Ιουδαίων ἐχλιτιόντες τὴν χώραν εἰς “1ἴγυτετον 
ἔφυγον. Ὀνίαν δέ τινα ὄνομα δίκαιον ὄντα xal ϑεοφιλῆ, ὃς avou- 
Boíag ττοτὲ οὔσης ηὔξατο τῷ ϑεῷ λῦσαι τὸν αὐχμὸν χαὶ γενόμενος 
ἐπτήχοος ὃ ϑεὸς ὗσεν, χρύψαντα ἑαυτὸν διὰ τὸ τὴν στάσιν δρᾶν 
ἰσχυρὰν ἐπιμένουσαν, ἀναχϑέντα εἰς τὸ στρατόπτεδον τῶν Ιουδαίων 
ἠξίουν, ὡς ἔπαυσε τὴν ἀνομβρίαν εὐξάμενος, ἵν᾿ οὕτως ἀρὰς ϑῇ 

χατὰ ᾿Τριστοβούλου x«i τῶν συστασιαστῶν αὐτοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀντι- 
λέγων xal παραιτούμενος ἐβιάσϑη ὑτεὸ τοῦ τελήϑους, στὰς μέσος 

αὐτῶν εἶπεν" ,0 ϑεὲ βασιλεῦ τῶν ὅλων, ἐπεὶ oí uev! ἐμοῦ συνε- 

στῶτες σὸς δῆμός ἔστιν χαὶ οἱ πολιορχούμενοι δὲ ἱερεῖς σοί, δέο- 

μαι μήτε χατὰ τούτων ἐχείνοις ὑτταχοῦσαι μήτε xav. ἐχείνων ἃ οὗτοι 
"εαραχαλοῦσιν εἰς τέλος ἀγαγεῖν." ζ χαὶ τὸν μὲν ταῦτ᾽ εὐξάμενον 
γεεριστάντες οἵ πονηροὶ τῶν Ιουδαίων κατέλευσαν. 

2. Ὁ δὲ ϑεὸς ταύτης αὐτοὺς τταραχρῆμα ἐτιμωρήσατο τῆς ὠμό- 
τητος χαὶ δίχην εἰσεεράξατο τοῦ viov φόνου τούτῳ τῷ τρόπῳ" 
πολιορχουμένων τῶν ἱερέων xal τοῦ :Τριστοβούλου συνέβη τὴν ἕορ- 
τὴν ἐπιστῆναι τὴν χαλουμένην φάσχα, χαϑ' ἣν ἔϑος ἐστὶν ἡμῖν 

8 19 et 20 — bell. Iud. I 126. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 398. » 

1 "ἱεροσόλυμα, pi.ras.2—3 litt. ὃ του 4 μόνον A *rovom.L 
Ἐπαραμενόντων Zon ὅ ἐβαλλόμενοσ AMVW τὰ στρατόπεδα ΕἾ 6 "Ἶου- 

dalov] ἰδουμαίων P γενομένων FLAMWE 7 *Traozo F φάσχα LAMVW 
8 Ἐἐχλειπόντεσ P — 9 Ὀνίαν δέ τινα] ὀνίασ δέ τισ FLVW et i. marg. AM, idem 
ut uid. Lat Ἐδίκαιον ὄντα] δίχαιοσ ἀνὴρ FLVW et ut uid. Lat — *9c0quz6 
FLVW et ut uid. Lat — *óc om. LW 10 "εὔξατο AMW 11 χρύψαντα 
ἑαυτὸν] ἔχρυψέ (£v LW) τε αὐτον FLVWE ἐγκρύψαντα τότε ἑαυτὸν AM, i. marg. 
γρ ἔχρυψεν ξαυτὸν A —— 12 ἰσχυρὰν om. VE Ἐκναχϑέντα) ἀναχϑέντασ P! 
ἀναχϑέντα δ᾽ FLAMV ἀναχϑέντοσ à W 13 *95 om. ΕἾ 14 συστασιαστῶν]) 
στρατιωτῶν LAMW συστασιωτῶν ΕἾ αὐτοῦ] αὐτοῦ ἐπιϑῆται ΕἾ 15 Ἐμέ- 
cov L 16 *g ϑεὸς ed. pr. συνεστῶτες] νῦν ἑστῶτεσ FLAMVWE 
18 ἐχείνουσ L ἐπακοῦσαι FV ἐπακούσησ LAMW ὑπακούσησ E [9 ταῦτα 
LAMWE 22 τοῦτο W 28 "πολιορκουμένων δὴ τῶν ἱερέων, litt. ν δὴ τῶν 
ἱερέων l.ras. angustiore m. 2A "τῶν] γὰρ τῶν ΕΥ̓͂ 24 *paschae Lat 
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^ , - - 3 - , εὖ 2 

πολλὰ ϑύειν τῷ ϑεῷ. ἀποροῦντες δὲ ϑυμάτων οἱ περὶ τὸν “4ρι- 
΄ ^ 3 2 L , -— , στόβουλον ἠξίωσαν αὑτοῖς τοὺς ὁμοφύλους παρασχεῖν χρήματα λα- 

, “ὦ , € , n , 

Bóvrag ἀντὶ vOv ϑυμάτων ὅσα ϑέλουσιν. τῶν δέ, εἰ βούλονται 
λαβεῖν, χιλίας δραχμὰς ὑπὲρ ἑχάστης χεφαλῆς καταβαλεῖν χελευόν- 

, , , ^ - c , 

των, προϑύμως ὁ τὲ «Αριστόβουλος xal oi ἱερεῖς ὑπέστησαν xol 
διὰ τῶν τειχῶν χαϑιμήσαντες ἔδωχαν αὐτοῖς τὰ χρήματα. χἀχεῖνοι 
^ , 2 3 , , 42 - , 3 
λαβόντες οὐχ ἀπτέδωχαν τὰ ϑύματα, ἀλλ᾽ εἰς τοῦτο πονηρίας ἡἠλ- 

ci - M , - ' 5 ' 
Sov, ὥστε :τταραβῆναι τὰς :είστεις xal ἀσεβῆσαι τὸν ϑεὸν và πρὸς 

τὰς ϑυσίας μὴ τταρασχόντες τοῖς δεομένοις. παρασπονδηϑέντες δὲ 
- M ᾿ , 3 - , - 

οἱ ἱερεῖς ηὔξαντο τὸν ϑεὸν δίκην αὐτῶν εἰσπράξασϑαι παρὰ τῶν 

ὁμοφύλων, ὃ δὲ οὐχ ἀνεβάλετο τὴν τιμωρίαν, ἀλλὰ σπινεῦμα ττολὺ 
χαὶ βίαιον ἐπιπέμψας τὸν καρπὸν ἁπάσης τῆς χώρας διέφϑειρεν, 

ὡς τὸν μόδιον τοῦ σίτου τότε αὐτοὺς ἐξωνεῖσϑαι δραχμῶν ἕνδεχα. 
€ , ΄, τς , , ϑ να, A 

3. Ev τούτῳ susti Σχαῦρον sig Συρίαν Πομττήιος αὐτὸς ὧν 
2 2 , SY , ed » , c N23 ΄ 3 

ἐν “ρμενίᾳ xol πολεμῶν ἔτι Τιγράνῃ. ὃ δὲ ἀφιχόμενος εἷς 4a- 
μασχὸν “1όλλιον xal ϊέτελλον νεωστὶ τὴν πόλιν ἡρηχότας εὑρὼν 

^ ^ 2 , 3 , , , [4 

αὐτὸς εἰς τὴν Ιουδαίαν ἡτεείγετο. τταραγενομένου δὲ περέσβεις ἧχον 
* 3 κ , 5» , x. € - 2 

χορὸς αὐτὸν τταρά τε «ριστοβούλου xal Ὑρχανοῦ συμμαχεῖν ἀξι- 
, , € , , - 

ovYTtOY ἑχατέροις. ὑτιισχγουμένου δὲ “Ιριστοβούλου τετραχόσιᾶ δώ- 
F^ - 1 - , 2) , 

σειν τάλαντα, τοῦ δὲ Ὑρχανοῦ τούτων οὐκ ἐλάττονα τταρέξειν, περοσ- 
δέχεται τὴν “ἀριστοβούλου ὑπόσχεσιν" καὶ γὰρ εὔπορος χρημάτων 
χαὶ μεγαλόψυχος ἣν zal μετριωτέρων ἠξίου τυ γχάνειν, ὃ δὲ πένης 
ἣν xci γλίσχρος χαὶ τεερὶ μειζόνων τὴν ἄτπειστον προύτεινεν ἐπαγγε- 
λίαν. οὐ γὰρ ἔσον ἦν βίᾳ πόλιν ἑλεῖν ἐν ταῖς μάλιστα ὀχυρὰν χαὶ 

$2 — bell. Iud. I 121. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 399. 

2 avvovo V — *aefóvtto F λαμβάνοντασ LAMW ὃ βούλοιντο E 
4 Ἐλαβεῖν] μυρίασ LW — 5 *ot om. LW *énéotgoav FV θ τοιχῶν M 
τειχέων E Ἐχαϑειμήσαντεσ P Ἐξδοσαν LAMW 7 Ἐάπέδοσαν M 
8 τὸν] εἰσ τὸν FLAMVWE τὴν ϑυσίαν FLAMVW ϑυσίαν Ε 9 *zegaonov- 
δισϑέντεσ P 10 τῶ ϑεῶ FLAMVWE ἘἙαὐτῶν)] αὐτὸν PAMV, om. LW εἰσ- 
πρᾶξαι E 11 "ἀνεβάλλετο ΒΜ 12 Ἐχώρας] γῆσ 13 ὡς] ὥστε E τότ᾽ 
FLAMVW αὐτοῖσ PFLVWE Ἐἐξωνεῖσϑαι] (ut) — emeretur Lat 14 i. marg. 

δ΄ FLIIIILat ἐν τοῦτο, πέμπει καὶ σχαῦρον FLAVWE καὶ σχαῦρον πέμ- 
πει M *ov]ocP 1 Ἐξτι ἐπὶ P adhuc Lat — (6 Ἐμόλλιον] ὄλλιον P. λόλλιον 
μὲν (i. ras. pressius m. 2 A) FLAMVW Ἐμετέλλιον  "νεωστὲὴ nuper teostam 
Lat nomen hoc esse arbitratus — *s/ggxor«c P!L 11 "παραγινομένου FLAMW 

δὲ] τὲ E 18 ἔπαρ᾿ αὐτοῦ τε ἀριστοβούλου πρὸσ αὐτὸν τ. — *zapd τε, 
litt. ρά vi.ras. A Ἐσυμμαχεῖν] συμμαχίαν P εἰ βούλοιτο συμμαχεῖν FLAMW 
19 ἑχατέροις] om. E ἑχατέρω V ὑὕὑἡπισχνουμένοισ V ὑπισχνουμένων VE δὲ] 
τὲ E — *retgozogiua] μὲν τετραχόσια (τ΄ V) FLAMVW τριακόσια bell. Iud. 
22 πένης] xal πένησ FLAMVWE Lat 28 Ἐπρούτινεν 1 24 ταῖς] toic VE 
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δυνατήν, ἢ φυγάδας ἐχβαλεῖν μετὰ τοῦ Ναβαταίων πλήϑους οὐχ εὖ 
γερὸς τιόλεμον διαχειμένων. τούτῳ τοίνυν τιροσϑέμενος διὰ τὰς 
γεροειρημένας αἰτίας λαβὼν τὰ χρήματα λύει τὴν ττολιορχέαν, χε- 

λεύσας ἀναχωρεῖν τὸν Ἰρέταν ἢ πολέμιον αὐτὸν Ῥωμαίων ἀτιο- 
δειχϑήσεσθαι. καὶ Σχαῦρος μὲν εἰς “]αμασχὸν sh ἀνεχώρησεν, 
πριστόβουλος δὲ μετὰ στολλῆς δυνάμεως ἐπιί τὲ Moévav wc Ὑρχα- 
γὸν ἐστράτευσεν xal συμβαλὼν αὐτοῖς ττερὶ τὸν χαλούμενον Πατιυ- 
ρῶνα νιχᾷ τῇ μάχῃ καὶ χτείνει ztegl. ἑξαχισχιλίους τῶν τιολεμίων, 
μεϑ᾽ ὧν ἔπεσεν xal Φαλλίων ὃ ᾿Ἱντιπτάτρου ἀδελφός. 

III 1. Mer' ov σπιολὺ δὲ Πομττηίου εἰς αμασχὸν ἀφιχομένου 
χαὶ χοίλην Συρίαν ἐπιόντος ἧχον zag' αὐτὸν τιρέσβεις ἐξ ὅλης Συ- 
ρίας χαὶ .«1ἰγύτιτου xci ἐκ τῆς Ἰουδαίας" ἔπεμψε γὰρ αὐτῷ μέγα 
δῶρον ᾿ἀριστόβουλος ἄμπελον χρυσῆν ἔχ τιενταχοσίων ταλάντων. 
μέμνηται δὲ τοῦ δώρου χαὶ Στράβων ὃ Καππάδοξ λέγων οὕτως" 
»ἢἦλϑεν δὲ xal ἐξ iyónvov πρεσβεία καὶ στέφανος ἀπτὸ χρυσῶν 
τετραχισχιλίων καὶ ἐχ τῆς Ἰουδαίας εἴτε ἄμπτελος εἴτε κῆπος" τερ- 

χεωλὴν ὠνόμαζον τὸ δημιούργημα. τοῦτο μέντοι τὸ δῶρον ἱστορή- 
χαμὲν χαὶ ἡμεῖς ἀναχείμενον ἐν Ῥώμῃ ἔν τῷ ἱερῷ τοῦ Jic τοῦ 
Καπετωλίου ἐπιγραφὴν ἔχον ᾿Τλεξάνδρου τοῦ τῶν Ἰουδαίων βασι- 
λέως. , ἐτεμήϑη δὲ εἶναι “τενταχοσίων ταλάντων.“ “Τριστόβουλον 
μὲν οὖν τοῦτο λέγεται πέμψαι τὸν Ιουδαίων δυνάστην. 

2. Mev' οὐ σπιολὺ δὲ ἧχον ττάλιν πιρέσβεις πρὸς αὐτὸν ᾿Αντί- 
σεατρος μὲν ὑττὲρ Ὑρχανοῦ, Νικόδημος δὲ ὑττὲρ ᾿Τριστοβούλου, ὃς 
δὴ χαὶ κατηγόρει τῶν λαβόντων χρήματα Γαβινίου μὲν τιρότερον 

8. 31 — bell. Iud. I 128. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 399. 
2 Ἐπόλεμον] πτολεμαῖονῬ Ἐδιαχειμένου FLVW 4 ἀποδειχϑήσεσϑαι 

ῥωμαίων tr. LAMW fort. recte 6 Ἐάριστόβουλοσ, oc ex ov corr. V 1 ἕπερὶὴ 
ἐπὶ FLAMVW —*Ile«zvoove] capiron Lat — 9 xal Φαλλίων] κεφαλλίων LA? 
χεφαλίων A'WE cephalon Lat, cf. bell. Iud. $ 130. ὁ om. FLW 10 i. marg. 
εἰ FL. 11 Ἐἐπιόντωσ W παρ πρὸσ E 12 Ἐἔπεμψε, ε finale i. ras. A 

ΟΧ αν cor m. 2L . 15 ἀπὸ] ἐκ FLAMVW 16 «aj om. FLAMW ἐλ] 
ἀπὸ FLAMVW τερπωλὴ»] terpon (terpnon alii codd.) id est delectabile Lat 
17 ὀνομάζων F ὠνομάζων L óvouaZov W — 18 *zolom.L ἐν om. E 
19 Ἐχαπιτωλίου (, (ante τὴ i.ras. A ex ἡ corr. L) FLAM ἔχων FL ᾿Αλεξάν- 
ópov] ἀριστοβούλου E aristoboli filii alezandri Lat, quod num uerum sit, dubito 

21 ov») αὖ V τὸν] τῶν L τὸν τῶν d 22 ἧκον — πρὸς αὐτὸν] ἧκον 

πάλιν πρὸσ τὸν πομπήϊον πρέσβεισ L ἧκον πρὸσ αὐτὸν πομπήϊον πάλιν πρέσ- 
βεισ (ἧκον suppl., litt. πρὸσ --- πάλιν 7 i. ras. angustiore m. 2 A) AM ἧχον πρὸσ 

αὐτὸν πάλιν πρέσβεισ W ἧκον πάλιν πρὸσ αὐτὸν E rursus legati ad eum uene- 
runt Lat — 23 * Νικόδημος] nicomedes Lat — 24 γαβηνίου V 
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Σχαύρου δὲ ὕστερον, τοῦ μὲν τριαχόσια τοῦ δὲ τετραχόσια τάλαντα, 
χερὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τούτους ἐχϑροὺς αὐτῷ χατασχευάζων. χελεύ- 

σας δὲ ἥχειν τοὺς διαμφισβητοῦντας ἐνισταμένου τοῦ ἔαρος ἀνα- 
λαβὼν τὴν δύναμιν &x τῶν χειμαδίων ὥρμησεν eni τῆς “αμασχηνῆς. 
χαὶ τήν τὲ ἄχραν ἐν πταρύδῳ τὴν ἐν “Τπιαμείᾳ κατέσχαψεν, ἣν ὃ Κυ- 
ζιχηγὸς ἐτείχισεν “Ἃντίοχος, xoi τὴν Πτολεμαίου τοῦ ϊενναίου 
χώραν χατενόησεν, ἀνδρὸς στονγηροῦ xci οὐδὲν ἐλάσσονος 4iovvoíov 
τοῦ Τριττολίτου τοῦ πελεχισϑέντος, ᾧτεερ xal χηδεύων ἐτύγχανεν, 
χιλίοις μέντοι ταλάντοις ἐξωνησαμένου τὴν ὑττὲρ τῶν ἁμαρτημάτων 
τιμωρίαν, οἷς ἸΠομττήιος τοὺς στρατιώτας ἐμισϑοδότησεν. ἐξεῖλεν 
δὲ xai “Ζυσιάδα χωρίον, οὗ τύραννος ἦν Σίλας ó Ἰουδαῖος. διελ- 

ϑὼν δὲ τὰς πόλεις τήν τε Ἡλιούπολιν xcl τὴν Χαλκίδα xol τὸ 

διεῖργον ὄρος ὑπερβαλὼν τὴν χοίλην τιροσαγορευομένην Συρέαν ἀτεὸ 
τῆς ἄλλης εἰς αμασχὸν ἧκεν. ἔνϑα δὴ καὶ τῶν Ἰουδαίων διήκουσεν 

xal τῶν ἡγουμένων αὐτῶν, οἱ τιρός τὲ ἀλλήλους διεφέροντο Ὕρχα- 
γὸς καὶ “Τριστόβουλος καὶ τὸ ἔϑνος πρὸς ἀμφοτέρους, τὸ μὲν οὐχ 
ἀξιοῦν βασιλεύεσθαι" ττάτριον γὰρ εἶναι τοῖς ἱερεῦσι τοῦ τιμωμένου 
παρ᾽ αὑτοῖς ϑεοῦ τιειϑαρχεῖν, ὄντας δὲ τούτους ἀττογόνους τῶν 

ἱερέων εἰς ἄλλην μετάγειν ἀρχὴν τὸ ἔϑνος ζητῆσαι, ὅππως καὶ δοῦ- 
λον γένοιτο. Ὑρχανὸς δὲ χατηγόρει, ὅτι πρεσβύτερος ὧν ἀφαιρε- 
ϑείη τὸ τιρεσβεῖον ὑπτὸ Τριστοβούλου xol μιχρὸν ἔχοι μέρος τῆς 
χώρας ὑφ᾽ αὑτῷ, τὴν δὲ ἄλλην βίᾳ λαβὼν “Τριστόβουλος" τάς τὲ 
χαταδρομὰς τὰς ἐπὶ τοὺς ὁμόρους xol τὰ τιειρατήρια τὰ ἐν τῇ ϑα- 

$ 41 — bell. Iud. I 131. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 400. 

1 ὕστερον] δεύτερον LAMW τοῦ δὲ τετραχόσια om. W 2 τοὺσ ἄλλουσ 
.LW ἐχϑροὺσ καὶ τούτουσ tr. V Ἐχελεύσαςϊ 1. marg. V Lat 3 ἥκειν) 
ἐλθεῖν E ad damascum uenire Lat — *Zepoc] ϑάροσΡ 4 τὴν δαμασχηνὴν 
FAMV,i. marg. γρ- ἐπὶ τῆσ δαμασκηνῆσ À yg vo δαμασχηνῆσ — 6*écselygosv 1, 
*minneiLat — "5 *zevenovgosv Dindorf ἔχαὶ οὐδὲν — 8 Τριπολίτου] et paene di- 
onysio tripolitano deterioris Lat ἐλάττονοσ FLAMVW ἔλαττον E recte ut uid. 
8 Ἐτοῦ om. P ᾧπερ] ὥσπερ F ὅσπερ LAMVWE — ᾧπερ — ἐτύγχανεν] et dum 
eum morte dignum inuenisset Lat Ἐμηδεύων L Ἐῤτύγχανεν]) ἐτύγχανεν αὐτῷ 

FLAMVW 9 ἡμαρτημένων Hudson ex cod. Henn., in quo re uera ἥμαρ- 
τημάτων extat 11 *ó om. AM 412 Aeliopolim Lat καὶ τὸ] τὸ W — xai 
τὸ — 14 ἧκεν] in medio positum montem «ascendit et ad inferiorem syriam da- 
inascumque peruenit Lat 13 διήργον L κύλην P 14 ἄλλης] πέλλησ 
FLAMV πέλλεισ W 18 τε om. WE Ὑρχανὸςϊ ὁ τε ὑρχανὸσ FLAMVW 

19 Ἐἀρχὴν μετάγειν tr. Μ ζητῆσαι om, Εἰ ἐζήτησαν FLAMW δοῦλοι 
γένοιντο V 20 Ἐἀφερεϑείη P ἀφαιρεϑὴ V τοῦ πρεσβείου PE 21 Ἐὑπὸ] 
ὕπερ L ὑπ V ἔχει Ἐ 22 λαβεῖν ἀριστόβουλον ἘΞ 23 ϑαλάσση E 
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λάττῃ τοῦτον εἶναι τὸν συστήσαντα διέβαλεν, οὐχ ἂν οὐδ᾽ ἀποστῆναι 
λέγων τὸ ἔϑνος αὐτοῦ, εἰ μὴ βίαιός τις χαὶ ταραχώδης ὑτιῆρχεν. 
συνηγόρουν δὲ αὐτῷ ταῦτα λέγοντι “τλείους ἢ χίλιοι τῶν δοχιμω- 
τάτων Ἰουδαίων ᾿Ἱντιπεάτρου πιαρασχευάσαντος. ὃ δὲ τοῦ μὲν ἐχ- 
πεσεῖν αὐτὸν τῆς ἀρχῆς τὴν ἐχείνου φύσιν ἡτιᾶτο ἄτερακέον οὖσαν 
χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐχαταφρόνητον, αὐτὸν δ᾽ ἔλεγεν φόβῳ τοῦ μὴ πρὸς 
ἄλλους μεταστῆναι τὴν ἀρχὴν ἐξ ἀνάγχης αὐτὴν ὑτιελϑεῖν, τεροσα- 
γορεύεσϑαι δὲ αὐτὸν τοῦτο ὅτερ καὶ ᾿1λέξανδρον τὸν ττατέρα. xol 
δὴ μάρτυρας τούτων ἐχάλει τοὺς νέους xal σοβαρωτέρους, ὧν ἐβδε- 
λύττοντο τὰς τιορφυρίδας xal τὰς χόμας zal τὰ φάλαρα χαὶ τὸν 
ἄλλον χόσμον, ὃν ὥσττερ οὐ δίκην ὑφέξοντες, ἀλλ᾽ ὡς εἰς ττομττὴν 

γιροϊόντες τιεριέχειντο. 
3. Πομπήιος δὲ τούτων ἀχούσας καὶ χαταγνοὺς ᾿Τριστοβούλου 

βίαν, τότε μὲν αὐτοὺς ἀπέπεμψεν διαλεχϑεὶς τεράως, ἐλϑὼν δ᾽ εἰς 
τὴν χώραν αὐτῶν ἔλεγεν διατάξειν ἕχαστα, ἐπειδὰν τὰ τῶν Ναβα- 
ταίων τιρῶτον ἴδη. τέως δὲ ἐχέλευσεν ἡσυχίαν ἄγειν ϑερατιεύων 
ἅμα τὸν ᾿“ριστόβουλον, μὴ τὴν χώραν ἀττοστήσῃ xal διαχλεισϑείη 
τῶν τιαρόδων. ἔτυχεν μέντοι τοῦτο ἐξ :Τριστοβούλου γενόμενον" 
οὐ γὰρ ἀναμείνας οὐδὲν ὧν διελέχϑη πρὸς αὐτὸν ὃ Πομπήιος εἰς 
“[ειλον σπιόλιν ἦλϑεν χἀχεῖϑεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἀπῇρεν. 

4. ᾿Ὀργίζεται δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὃ Ποιμιτήιος, καὶ τὴν ii τοὺς 
Ναβαταίους ἀναλαβὼν στρατιὰν ἔχ τὲ Ζίαμασχοῦ xal τῆς ἄλλης 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 400. 
1 διέβαλλεν LAMWE οὐδὲ E — 2 *2£yov W αὐτοῦ om. FLVW 

T 

τις] τε FLAMVWE 3 "ταύταν "λέγον V λέγοντες ed. pr. 6 *vovro M 
et ex corr. A "αὑτὸν M etexcorr.A δὲ LAMVWE ἔφόβῳ] non tantum 
pro regni ambitione (sumpsisse principatum) quantum metu Lat * Tov] τῷ 
AM ἔμη om. P Ἐπρὸσ ἀλλήλουσ (in ἄλλουσ corr. F) FMV — $ *e?zó 
coni Ἐτοῦτο] τὸ αὐτὸ Gutschmid 9 Ἐσοβαροτέρουσ P σωβαρωτέρουσ 
L 10 *zoucc L 11 *0»] οἱ LW  *óixgv] λύπην P — *vgétovtso L 
12 Ἐπεριέχειντο, é suppl. A ὑπέχειντο FLVW - 13i. marg. ς΄ ΕἸ, 14 αὐτοὺς 
om, LW πραέωσ E ó E 15 *ówva&v Τὶ Ἐξχασταὶ ἕκαστα καλῶσ 
LAMW 16 *eióy P ido. V prouideret Lat εἰδῇ coni *ríoc] og FV 
*ó' FAMV  éxéAsvosv] ἔδοξεν E ἐχέλευεν Gutschmid 17 ἐδιακλεισϑῇ, coni 

18 Ἐπαρόδων, ὃ ex vc corr. L i. marg. VI Lat 19 οὐδὲ, Ἐδιειλέχϑη 
(zx 1. ras. ἃ) AM 20 Δειλον] δήλιον FLAMVW delon Lat διὸσὴλιουπόλεωσ 
aut διοσπόλεωσ bell.Iud., ubi 4/ovSpanheim 21i.marg.;' FL. 9$ LAMVWE 

*ó om. FLAMVW 22 στρατιὰν] expeditionem Lat 23 ἐπικουρικὰ] A! 
ἐπικουριχὰσ LMW et ex corr. A ἐπιχουρίαν ῬΕΥ͂ τοῖς] voi ἄλλοισ toic V 
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ἐστράτευσεν ἐπὶ τὸν “πριστόβουλον. ὡς δὲ παραμειψάμενος Πέλλαν 
χαὶ Σχυϑόπολιν εἰς Κορέας ἧκεν, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς Ἰουδαίας 
διεξιόντι τὴν μεσόγειον, ἐνταῦϑα εἴς τι τεερικαλλὲς ἔρυμα ἐπ᾽ ἄχρου 
τοῦ ὄρους ἱδρυμένον ᾿41λεξανδρειον ᾿Τριστοβούλου συμττεφευγότος, 
πέμψας ἐχέλευσεν ἥχειν πρὸς αὐτόν. ὃ δὲ παραινούντων ττολλῶν 
μὴ πολεμεῖν Ῥωμαίοις χάτεισιν χαὶ διχαιολογησάμενος πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν περὶ τῆς ἀρχῆς πάλιν εἰς τὴν ἀχρόττολιν ἀναβαίνει Πομ- 

πηίου συγχωρήσαντος. χαὶ τοῦτ᾽ ἐποίησεν δὶς xci τρίς, ἅμα μὲν 
χολαχεύων τὴν᾽ zt αὐτοῦ περὶ τῆς βασιλείας ἐλπίδα καὶ σιρὸς 
ἕχαστον ὧν κελεύσειεν Πομπήιος ὑτεαχούειν ὑποχρινόμενος, ἅμα δὲ 
ἀναχωρῶν εἰς τὸ ἔρυμα ὑπὲρ τοῦ μὴ καταλύειν αὑτὸν xci πρὸς 
τὸ πολεμεῖν ἀφορμὴν αὑτῷ παρασχευαζόμενος, δεδιὼς μὴ τὴν ἀρ- 
χὴν εἰς Ὑρχανὸν περιστήσῃ. χελεύοντος δὲ Πομπηίου σεαραδιδόναι 
τὰ ἐρύματα χαὶ τοῖς φρουράρχοις ἐπιστέλλειν τῇ ἑαυτοῦ χειρί, πα- 

ραδέχεσϑαι δὲ ἄλλως ἀπείρητο, σείϑεται μέν, δυσανασχετῶν δ᾽ 
ἀνεχώρησεν εἰς Ιεροσόλυμα xal ἐν παρασχευῇ τοῦ πολεμεῖν ἐ ἐγίνετο. 
χαὶ μετ᾽ οὐ σεολὺ “Πομπηίῳ στρατιὰν v αὐτὸν ἄγοντι χαϑ᾽ ὅδὸν 
ἀφιχόμενοί τινὲς ix zóvrov τὴν Π]Πιϑριδάτου τελευτὴν ἐμήνυον τὴν 
ἐχ Φαρνάχου τοῦ παιδὸς αὐτῷ γενομένην. 

Ey. Σερατοπεδευσάμενος δὲ πτερὲ Ἱεριχοῦντα, οὗ τὸν φοίνικα 
συμβέβηχε uq xai τὸ ὀποβάλσαμον μύρων ἀχρότατον, ὃ τῶν 

ϑάμνων τεμνομένων ὀξεῖ λίϑῳ ἀναπιδύει ὥστειερ ὀπός, ἕωϑεν ἐπὶ 

Ἱεροσολύμων ἐχώρει. xal μετανοήσας πριστόβουλος ἀφιχνεῖται 

$ 49 — bell. um I 134. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 400. 
2 Σχυϑόπολιν] σχυϑίαν P ἐστὶ τῆσ (τῆσ om. LW) ἐουδαίασ ἀρχὴ tr. 

LAMW 3 μεσόγειον] μεσόπιον P ἐνταῦϑα] ἔνϑα δή AM εἴς] εἴ P £o 
AM 4 Ῥάλεξάνδριον (ci. ras. Ε) PFLAMW Ἀριστοβούλου] εἰσ ὃ (6 om. W) 

ἀριστοβούλου FLAMVW et ut uid. Lat, antea uerbum παραγένεται excidisse 
putat Holwerda εἴσω ᾿Αριστοβούλου Gutschmid Ἐπεφευγότοσ W — " Πομπηίου 
συγχωρήσαντος] om. V συγχωρήσαντοσ πομπηΐου E 8 *rovto V 98 τὴν] 
διὰ τὴν Gutschmid 10 ἐκέλευσε V 11 εἰσ τὰ ἐρύματα LAMWLat 
αὐτὸν PFLMVW πρὸς τὸ] πρὸσ τὸ μὴ Ῥ μὴ πρὸσ τὸ 1, 12 αὐτῶ 
PFLMVW 13 περιστήσει V Ἐπαραδοῦναι W 15 Ἐάπήρητο Τὶ 
i. marg. /11 Lat δὲ FLAMVWE 16 Ἐχαὶ] 1. marg. ; FL 11 *éx' 
om. F  *z«9' óóbv om. PLat 18 Ἐτὴν Μιϑριδάτου τελευτὴν] mithridatem 
hausto ueneno defunctum Lat Ἐτὴν éx] διὰ FLAMVW 19 “φαρμάκου 
W aov VE 201. marg. ζ΄ E  ἔἘστρατευσάμενοσ P *ób om. F 
"περὶ ἐπὶ PFV in Lat — 21 τρέφεσϑαι συμβέβηκε (-χεν A'W) tr. FLAMVWE 

* ónoBá2oenov) ἀπὸ βαλσάμου W — *uígor] μύρον V'W unguentum Lat 
22 *9auvov] ἀμνῶν P flos Lat Ἐάναπηδύει PFLA! 23 ἱεροσόλυμα VE 
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góc Πομττήιον, «ci χρήματά τε διδοὺς καὶ τοῖς Ἱεροσολύμοις ac- 
τὸν εἰσδεχόμενος τιαρεχάλει τεαύσασϑαι τοῦ τιολέμου χαὶ τιράττειν 
uer! εἰρήνης 0 τι βούλεται. συγγνοὺς δὲ ὁ Πομτττήιος αὐτῷ δεο- 
μένῳ ττέμηεει Γαβίνιον καὶ στρατιώτας ἐπί τε τὰ χρήματα χαὶ τὴν 
πόλιν. οὐ μὴν ἐπράχϑη τι τούτων, ἀλλ᾽ ἐπανῆλθεν ὅ Γαβίνιος 
τῆς τε πόλεως ἀτιοχλεισϑεὶς χαὶ τὰ χρήματα μὴ λαβών, τῶν “1ρι- 
στοβούλου στρατιωτῶν οὐχ ἐπιτρεινάντων τὰ συγχείμενα γενέσϑαι. 
ὀργὴ δ᾽ ἐπὶ τούτοις Πομπήιον λαμβάνει, χαὶ τὸν «Ἱριστόβουλον ἐν 
φυλαχῇ καταστήσας αὐτὸς ἐτεὶ τὴν χεόλιν ἔρχεται τὰ μὲν ἄλλα στάντα 

οὖσαν ὀχυράν, μόνῳ δὲ τῷ βορείῳ μέρει φαύλως ἔχουσαν᾽ πιεριέρ- 
χϑται γὰρ αὐτὴν φάραγξ εὑρεῖά v& xai βαϑεῖα ἐντὸς αολαμβάνουσα 

τὸ ἱερὸν λιϑίνῳ περιβόλῳ χαρτερῶς zt&YU τετειχισμένον. 
2. Hv δὲ τῶν ἀνϑρώπων ἔνδον στάσις οὐχ ὁμονοούντων περὶ 

τῶν ἐνεστώτων, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐδόχει “ταραδιδόναι Πομτηίῳ τὴν 
πόλιν, οἱ δὲ τὰ ᾿Τριστοβούλου φρονοῦντες ἀττοχλείειν τε καὶ “τολε- 
μεῖν τταρήνουν τῷ xaxcivoy ἔχεσϑαι δεδεμένον. φϑάσαντες δὲ οὗτοι 
τὸ ἱερὸν χαταλαμβάνουσι xci τὴν τείνουσαν &zt αὐτοῦ γέφυραν 
elc τὴν πόλιν εἰς πολιορκίαν εὐτρεπειζόμενοι. οἱ δὲ ἕτεροι δεξά- 
μενοι τὴν στρατιὰν ἐνεχείρισαν Ioue τήν τὲ τεόλιν καὶ τὰ βα- 
σίλεια. Πομπήιος δὲ Πείσωνα τὸν ὑποστράτηγον Aia d σὺν σερα- 

τιᾷ τήν τὲ πόλιν xal τὰ βασίλεια ἐφρούρει καὶ τὰς οἰχίας τὰς πρὸς 
τῷ ἱερῷ καὶ ὅσα ἣν ἔξω περὶ τὸ ἱερὸν ὠχύρου. xal τὸ μὲν πρῶ- 
τον λόγους συμβατηρίους τοῖς ἐντὸς τιροσέφερεν, οὐχ ὑπαχουόντων 
δὲ εἰς ἃ προεχαλεῖτο τὰ τιέριξ ἐτείχιζε χωρία πρὸς ἅπαντα Ὕρχα- 
γοῦ προϑύμως ὑπτηρετοῦντος. Πομττήιος δὲ ἕωϑεν στρατοπεδεύεται 

8 55 — bell. Iud. I 139. 

PFLAMVYWELat Zonaras I p. 401. ' 
1 Ἐπομπήϊοσ V ' τε οτὰ. FLAMVWE αὐτῶν L 3 *ovyvovo P - δὲ] 

οὖν E δὴ Gutschmid | ó om. FLAMVWE 4 γαβήνιον A!VE ταβίνιον P γαβίν- 
γιον F στρατιώτην E — 9 γαβήνιοσ VWE — 6 ἔτε om. V. 1 *otaoiotóv 
coni — *ogvyz-ciusvo, eras. uid. 4 A 8 *ogy;]i. marg. 9' FL VIII Lat 
ἘδῚ τε FLAMW 9 ἔμὲν] à' P 13 *Zvóov om. F 14 Ἐδὲ τ ἀριστοβούλου F 
15 Ἐτὰ om. W . 16 *za«pgsí(vov» ex corr. L τῷ om. PELat 18 πόλω] 
PELat πόλιν ἔχοψαν FLAMVW ex bell. Iud. $ 143 Ἐπολιορχείαν W 
ηὐτρέπιζον E "οἱ om. P 19 *évezsíggoav τε om. PE 20 *IIou- 
πήιος — 21 βασίλεια om. F Ἐπίσωνα P ἘΠείσωνα τὸν] πείσων αὐτοῦ 
W 21 οἰχείασ P — 22 τῷ ἱερῷ! τὸ ἱερὸν LV ὀχύρου P!A'W — 23 τοῖς 
ἐντὸς] τοῖσ ἐν τῶ ἱερῶ E in templo conclusis Lat — 24 προεχαλεῖτο] E προσ- 
εκαλεῖτο codd. E "ἐτείχισε FLAMVW — 25 Zo9ev P ἔσωϑεν FLAMVWE 
mane Lat 
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Hd X 14214. - - , cr 5 , ) 

χατὰ τὸ βόρειον τοῦ ἱεροῦ μέρος, ὅϑεν ἣν ἐπίμαχον. ἀνεστήχεσαν 
^ 3 - LA^ , ^ , 2 , 

δὲ xai ἐνταῦϑα μεγάλοι τεύργοι xol τάφρος vc ὀρώρυχτο xoi Ba- 
, , 3 , ^ ^ * , 

ϑείᾳ πτερεείχετο φάραγγι" ἀπερρώγει γὰρ xol τὰ πρὸς τὴν τεόλιν 
- , , 3 Y ^ , ^ - 

τῆς γεφύρας ἀνατετραμμένης éq o0 δὴ Ποιμττήιος xal τὸ χῶμα 
ς , Ὶ ΄ , , M - €. 

ὁσημέραι ταλαιττωρούμενος ἐγήγερτο τεμνόντων τὴν zégih ὕλην 
, M - 29 5 - f^ D , - 

Ῥωμαίων. zal ἐπειδὴ τοῦτ᾽ εἶχεν ἱχανῶς μόλις τελησϑείσης τῆς 
, ^ , , ΟῚ M Ln P1 

τάφρου διὰ βάϑος ἄπειρον προσβαλὼν μηχανὰς xai ὄργανα ἐκ 

Τύρου χομισϑέντα ἐτειστήσας χατήρασσε τὸ ἱερὸν τοῖς πετροβόλοις. 
^ , 5 3 ω ως ' ; , 2 » 

εἰ δὲ μὴ ττάτριον ἣν ἡμῖν ἀργεῖν τὰς ἑβδομάδας ἡμέρας, ovx ἂν 
3 , Ἂς - ^ , , » ^ ^ , 

ηνυσϑὴ τὸ χῶμα χωλυόντων ἐκείνων" ἄρχοντας uiv γὰρ μάχης xal 
, 2 , , € , M^ , - 

τύτεοτοντας ἀμύνασϑαι δίδωσιν ὃ νόμος, ἄλλο δέ τι δρῶντας τοὺς 
- E zs 

γολεμίους οὐχ iq. 
e ν Ἃ ^ A: - , ^ € , ^ 

3. O δὴ xal Ῥωμαῖοι συνιδόντες xov! ἐχείνας τὰς ἡμέρας, ἃ 
AA! , ^ - , ' -.^ ^ 32 Y , - 

δὴ σάββατα καλοῦμεν, οὔτ᾽ ἔβαλλον τοὺς Ἰουδαίους οὔτε εἰς χεῖρας 
3 M € , - EY , 3 , ' , 

αὑτοῖς ὑπτήντων, χοῦν δὲ xoi σεύργους ἀνίστασαν xal τὰ μηχανή- 
- 2 E - M - Es E 

ματα προσῆγον, ὥστ᾽ αὑτοῖς εἰς τὴν ἐτιιοῦσαν tvegy& ταῦτ᾽ εἶναι. 
ἰϑοι δ᾽ ἄν τις ἐντεῦϑεν τὴν ὑτεερβολὴν ἧς ἔχομεν περὶ τὸν ϑεὸ μάϑοι Ó ἂν τις ἑντεῦϑεν τὴν ὑτεερβολὴν ἧς ἔχομεν τεερὶ τὸν ϑεὸν 

2 , ^ ^ M - , ΝᾺ € ^ - ^ 

εὐσεβείας χαὶ τὴν φυλαχὴν τῶν νόμων, μηδὲν vzó τῆς zoAuw9xioc 
MUN , ít , ' ^ , ^4^4* PY - c , 

διὰ φόβον ἐμτεοδιζομένων πρὸς τὰς ἱερουργίας, ἀλλὰ δὲς τῆς ἡ μέρας 
55 ^ , cr , 3 - - 

χερωΐ τὲ x«l ztegl ἐνάτην ὥραν ἱερουργούντων ἐπεὶ τοῦ βωμοῦ, xal 
μηδὲ εἴ τι περὶ τὰς τοροσβολὰς δύσχολον εἴη τὰς ϑυσίας παυόντων. 

xci γὰρ ἁλούσης τῆς πόλεως τιερὶ τρίτον μῆνα τῇ τῆς νηστείας 
, ^ , " * D * } , 

ἡμέρᾳ κατὰ ἐνάτην xci ἑβδομηχοστὴν xci ἑχατοστὴν ὀλυμττιάδα 

$ 61 — bell. Iud. I 145. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 401. 

1 “μέροσ τοῦ ἱεροῦ tr. W 2 τεῦ δὲ VE ὠρώρυχτο FL et ex corr. V 
ὠρόρυκτο M ὠρυχτο E 3 yàg] δὲ E 4 ante ἐφ᾽ ras. 4litt. L— ἐφ᾽ οὗ -- 
6 Ῥωμαίων) in qua ualle pompeius cum aggerem in circuitu siluam incidentibus 
romanis imponeret Lat δὴ] διῆγε FLAMVW — *xaiom.W ὃ ἘἙωσημέραι W 
ταλαιπωρουμένοισ E ταλαιπωρούμενον FLV ταλαιπώρωσ AM fort. recte 
*veuvovrov] περιτεμνόντων AMW Ἐπέριξ om. 1, 6 τοῦτο ME et ex corr, A 

*eiyov FL — *izavóo  Ἐπλεισϑήσησ P 1 πρὸσβολῶν L S Ἐχατήρρασσε 
M 9 .ἑβδόμασ E — 10 *uzv om. W 13 Ἐσυνειδόντεσ P. συνειδότεσ W 

ἃ] £c FLAMVWE 14 σάββατα καλοῦμεν] συνχαταβαλοῦμεν W οὔτε E 
1 ἮΝ T - v , , TY 

*rovc om. AMW *ovt FLAMVW 10 ἙἘἀπήντων Μ ἀπήντων V 
16 ὦστε FLAMVWE ταῦτα FLAMVWE 17 κὠντεῦϑεν Gutschmid 

, Y ed , d 18 zal] τε x«l AM 20 ἐννάτην ΕὟἾ ἐνάτην W 21 μηδ᾽ FLAMVW 

z&vovrov) παριέντων FLAMVW remittebant Lat 12 i. marg. FL. *coítov) 

τέταρτον Scaliger τρίτον μῆνα, litt. cov μῆνα ex corr. V τῇ om. 
' ἜΣ E 

FLAMYW et ut uid. Lat 28 ἐνάτην] τὴν ἐνάτην (ἐννάτην F 9' V ἐνάτην W) 

FLAMVW ἐἑἙἑβδομικοστὴν P 

| 

, 

| 
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ὑτεατευόντων Γαΐου 2yvovíov χαὶ Ἰϊάρχου Τυλλίου Κιχέρωνος oi 
γολέμιοι μὲν εἰστιεσόντες ἔσφαττον τοὺς ἐν τῷ ἱερῷ, οἱ δὲ τιρὸς 
ταῖς ϑυσίαις οὐδὲν ἧττον ἱερουργοῦντες διετέλουν, οὔτε ὑπὸ τοῦ 

φόβου τοῦ περὶ τῆς ψιχῆς οὔϑ᾽ ὑπὸ τοῦ τιλήϑους τῶν ἤδη qo- 
γευομένων ἀναγχασϑέντες ἀ:τοδρᾶναι τεᾶν ϑ᾽ 6 τι δέοι τεαϑεῖν τοῦτο 
παρ᾽ αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοῖς βωμοῖς χρεῖττον εἶναι νομίζοντες ἢ 
γιαρελϑεῖν τι τῶν νομίμων. Ort δὲ οὐ λόγος ταῦτα μόνον ἐστὶν 
ἐγχώμιον ψευδοῦς εὐσεβείας ἐμφανίζων, ἀλλ᾽ ἀλήϑεια, μαρτυροῦσι 
γεάντες οἱ τὰς χατὰ Πομτιήιον τειράξεις ἀναγράψαντες, ἐν οἷς xai 

Σεράβων xai NixóÀaog xci πρὸς αὐτοῖς Τίτος “ίβιος ὃ τῆς Ῥω- 

μαϊχῆς ἱστορίας συγγραφεύς. 
4. Ἐπεὶ δὲ τοῦ μηχανήματος προσαχϑέντος σεισϑεὶς ὃ μέγιστος 

τιῶν τιύργων χατηνέχϑη xai τταρέρρηξέν τι χωρίον, εἰσεχέοντο μὲν 
οἱ πτολέμιοι, τερῶτος δὲ αὐτῶν Κορνήλιος Φαῦστος Σύλλα σεαῖς σὺν 

τοῖς ἑαυτοῦ στρατιώταις ἐπέβη τοῦ τείχους, μετὰ δὲ αὐτὸν Φούριος 
ἑχατοντάρχης ἅμα τοῖς ἑπομένοις χατὰ ϑάτερον μέρος, διὰ μέσων 
δὲ Φάβιος xai αὐτὸς ἑχατοντάρχης σὺν στίφει χαρτερῷ. φόνου δὲ 
ἣν τὰ πάντα ἀνάπλεα. xal τῶν Ιουδαίων οἱ μὲν ὑττὸ Ῥωμαίων, 
οἱ δ᾽ ὑπὸ ἀλλήλων ἀνηροῦντο, εἰσὶν δ᾽ οἱ xol xarà χρημνῶν ἕαυ- 
τοὺς ἐρρίσιτουν καὶ τοῦρ ἐνιέντες εἰς τὰς οἰκίας ἐνεττίμτεραντο τὰ 

γινόμενα χαρτερεῖν οὐχ ὑπομένοντες. ἔπτεσον δὲ τῶν μὲν Ιουδαίων 
εἰς μυρίους καὶ δισχιλίους, Ῥωμαίων δὲ στάνυ ὁλίγοι. ἐλήφϑη δὲ 
αἰχμάλωτος xoi “ψάλωμος, ϑεῖος ἅμα καὶ τιενϑερὸς “Τριστοβούλου. 

$ 67 — bell. Iud. I 149. 
G———— M 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 401. 

1 ἀντωνίνου PW etexcorr. AM Τυλλίου] τυλαιου P. τουλίου FLAMW 
tulio cod. Can. Lat 2 ἐπιπεσόντεσ E — *Zoqatov FLAMW — 3 Ἐτὰσ 9voíac 
P 4 οὔτε FLAMVW τοῦ om. FL πλήϑους] dolore Lat φονευ- 
μένων P πεφονευμένων coni 5 πᾶν 9 πάνϑ᾽ P πᾶν δ᾽ FAMVW πᾶν 
δὲ L sed omnia Lat 1 ἔτι om. L Aoyow W μόνων ἐστὶν om. 
ὟΝ 8 ψεύδουσ PF 9 χαὶ om. P 10 τούτοισ V 12 προαχϑέντοσ 
P 14 αὐτῶν] παρ᾽ αὐτῶν PFL — σύλα V 15 αὐτοῦ Φούριος] ed. pr. 
furius Lat φρουρίασ P φρούριοσ FLAMVW Φρουρίου Syncell. p. 5864 16 διὰ 
μέσον δὲ φάβιοσ καὶ αὐτὸσ ἑκατοντάρχησ ἅμα τοῖσ ἑπομένοισ κατὰ ϑάτερον 
μέροσ ante διὰ μέσων add. F, post deleuit διὰ μέσον PFM!W διὰ μέσου 
Α et ex corr. M in medio Lat 17 ἑχατόνταρχοσ AM ἑχατονταραχοσ W 
*à^ FLAMVW 18 τὰ om. FLAMVWE Ἐῤνάπλεω V 19 δὲ ὑπ᾽ 
FLAMVWE δὲ FLAMVWE Ἐχαὶ om. PW *zozuvov M . *abroto 
AM αὐτοῦ ὁ 20 Ἐἔρριψαν FLW ἔρριπτον V — *évsviévteo  Ἐένεμ- 
πίπραντο 1, 21 μὲν om. LE 22 Ἐμυρίους] δισμυρίουσ LAMW Lat (in quo 
XXII milia) 

65 

69 



73 

252 ANTIQ. IUD. XIV 71—715 (Iv. 4) 

σταρηγομήϑη δὲ ov σμιχρὰ περὶ τὸν ναὸν ἄβατόν ve ὄντα iv τῷ 
πρὶν χρόνῳ xci ἀόρατον" τεαρῆλϑεν γὰρ εἰς τὸ ἐντὸς ὃ Πομπήιος 
xal τῶν περὶ αὐτὸν οὐχ ὀλίγοι καὶ εἶδον ὅσα μὴ ϑεμιτὸν ἣν τοῖς 
ἄλλοις ἀνθρώποις ἢ μόνοις τοῖς ἀρχιερεῦσιν. ὄντων δὲ τραπέζης 
τε χρυσῆς xci λυχνίας ἱερᾶς xal σπονδείων χαὶ πλήϑους ἀρωμά- 
των. χωρὶς δὲ τούτων ἐν τοῖς ϑησαυροῖς ἱερῶν χρημάτων eig δύο 
χιλιάδας ταλάντων, οὐδενὸς ἥψατο δι᾿ εὐσέβειαν, ἀλλὰ κἂν τούτῳ 
ἀξίως ἔπραξεν τῆς περὶ αὐτὸν ἀρετῆς. τῇ ve ὑστεραίᾳ καϑαίρειν 
χεαραγγείλας τὸ ἱερὸν τοῖς ναοπόλοις xai τὰ νόμιμα ἑπιφέρειν τῷ 
ϑεῷ τὴν ἀρχιερωσύνην ἀτιέδωχεν Ὑρχανῷ διά τε τάλλα ὅσα χρήσιμος 
ὑπεῆρξεν αὐτῷ, χαὶ ὅτι τοὺς χατὰ τὴν χώραν Ιουδαίους “2ριστο- 
βούλῳ συμπολεμεῖν ἐκώλυσεν, xal τοὺς αἰτίους τοῦ ztoAÉuov τῷ τεε- 
λέχει διεχρήσατο. τὸν δὲ Φαῦστον xal τοὺς ἄλλους ὅσοι τῷ τείχει 
πιροϑύμως ἐπέβησαν τῶν πρεπόντων ἀριστείων ἠξίωσεν. xal τὰ 
μὲν Ἱεροσόλυμα ὑπτοτελῆ φόρου Ῥωμαίοις ἑποίησεν, ἃς δὲ πρό- 
τερον οἱ ἔνοιχοι τεόλεις ἐχειρώσαντο τῆς κοίλης Συρίας ἀφελό- 
μενος ὑπὸ τῷ σφετέρῳ στρατηγῷ ἔταξεν xal τὸ σύμπαν ἔϑνος 
ἐπὶ μέγα πρότερον αἰρόμενον ἐντὸς τῶν ἰδίων ὅρων συνέστειλεν. 
xci Γάδαρα μὲν μιχρὸν ἔμτιροσϑεν χκαταστραφεῖσαν ἀνέχτισεν 
“ημητρίῳ χαριζόμενος τῷ Γαδαρεῖ ἀπελευϑέρῳ αὐτοῦ" τὰς δὲ 
λοιπτὰς Ἵππον xal Σχυϑότπτολιν χαὶ Πέλλαν καὶ 4diov xal Σαμά- 

$ 11.— bell. Iud. I 152. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 402. 

1 *z«grvourj9y FLAM!'W. μιχρὰ FLAMVWE — 2 Ἐπαρῆλϑεν) 1. marg. 
ια΄ FL.— *ó πομπήϊοσ εἰσ τὸ ἐντὸσ tr. FL 8 "αὑτὸν M. *oAyov V 
4 *goyiepticuw] sacerdotibus Lat — i.marg. VIIII Lat — *ovro»] εὕρον, o ex 

o corr. L εὑρὼν AMW ὄντων — ὃ ἀρωμάτων] inuenerunt autem mensam 
auream et circa eam candelabra uel (ibatoria non pauca nec non aromatum mul- 
litudinem Lat δὲ] ve E τραπέζης τε χρυσῆς] χρυσασ τραπέζασ L τραπέζασ 
χρυσᾶσ AM τραπέζασ τε χρυσὰσ W τραπέζησ χρυσὴσ E ὅ Ἐλιχνίασ F 

Ἐϊξερᾶς) πέριξ LAMW Lat Ἑσπονδίων PF σπονδεῖα LW σπονδία ((i. ras. corr. 
A) AM Ἐπλῆϑοσ LAMW ἀργυρωμάτων LAMWE 7 *ovósvóc] 

οὐδενὸσ τούτων M τούτῳ] τοῦ V 8 τῆσ περὶ αὐτὸν (αὑτὸν A) ἀξίωσ 
(ἀξίασ 1, ἀξιώσεωσ W) ἔπραξεν tr. FLAMVW τῇ! i. marg. εβ΄ F 9 γαο- 
πόλοις] ἀνόπλοισ P 10 τὰ ἄλλα ΕἸ ΑΜ 11 ὑπῆρχεν Ρ ὅτε W 
τὴν om. W 12 συμπολεμεῖν] πολεμεῖν P ἐχώλυε (-ἐν ATW) AMW 

Z ποόντων : 
13 τείχη L! τεί V 14 πρεπόντων] πρεπουσῶν P πρεπουσῶν F — αριστειῶν 
PFL  i.marg.:.g' L 16 οἱ ἔνοικοι πρότερον tr. V 17 ξύμπαν LAMW 
18 Ἑαιρούμενον L Ἐσυνέστηλε L 19 χκατασχαφεῖσαν FLAMVW dirutam 

Lat | 20 ἑαυτοῦ FLAMVW 21 Ἵππον] iopen Lat Σκχυϑόπολιν] σκυϑίαν 
E δεῖον P utrum δέον an δίαν uoluerit V incertum 
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ρειαν ἔτι τε άρισαν χαὶ LLomrov xci ᾿Ιάμνειαν xai MgéSovoay 
τοῖς οἰχήτορσιν ἀπέδωχεν. xal ταύτας μὲν ἐν τῇ μεσογείῳ χωρὶς 
τῶν χατεσχαμμένων, Τάζαν δὲ zoóg τῇ ϑαλάττῃ καὶ [Bómmv zat 
“ὥρα xal Στράτωνος τεύργον, 1; χτίσαντος αὐτὴν Ἡρώδου μεγαλο- 
"ερετιιῖς xal λιμέσιν τε xal ναοῖς χοσμήσαντος, ΙΚαισάρεια μετωνο- 

μάσϑη, πάσας ὁ Πομιτήιος ἀφῆχεν ἐλευϑέρας xci πιροσένειμεν τῇ 
ἐχεαρχέᾳι. 

5. Τούτου τοῦ πιάϑους τοῖς Ἱεροσολύμοις αἴτιοι χατέστησαν 

Ὑρχαγνὸς xai ᾿Τριστόβουλος πρὸς ἀλλήλους στασιάσαντες" τήν TE 

γὰρ ἐλευϑερίαν ἀτιεβάλομεν xci ὑπήχοοι Ῥωμαίοις κατέστημεν xol 

τὴν χώραν, ἣν τοῖς ὅτελοις ἐχτησάμεϑα τοὺς Σύρους ἀφελόμενοι, 
ταύτην ἠναγχάσϑημεν ἀποδοῦναι τοῖς Σύροις, καὶ προσέτι τελείω 
ἢ μύρια τάλαντα Ῥωμαῖοι ἐν βραχεῖ χρόνῳ σιαρ᾽ ἡμῶν εἰσεπρά- 
ἔαντο, xal ἡ βασιλεία πιρότερον τοῖς χατὰ γένος ἀρχιερεῦσιν διδο- 

μένη, τιμὴ δημοτιχῶν ἀνδρῶν ἐγένετο. xal περὶ μὲν τούτων xarà 
χώραν ἐροῦμεν. Πομιτήιος δὲ τήν τὲ χοίλην ἄλλην Συρίαν ἕως 
Εὐφράτου ποταμοῦ xci «Τἰγύπτου Σχαύρῳ παραδοὺς xci δύο τάγ- 
ματα Ῥωμαίων ἐχεὶ Κιλικίας ᾧχετο ἐτιειγόμενος εἰς Ῥώμην. ἐπτή- 
yevo δὲ uera τῆς γενεᾶς χαὶ “Ἡριστόβουλον δεδεμένον" δύο γὰρ ἦσαν 
αὐτῷ ϑυγατέρες χαὶ τοσοῦτοι υἱεῖς, ὧν “λέξανδρος μὲν ἀτιέδρα, ὃ 

δὲ νεώτερος ᾿Τντίγονος συνατεεχομίζετο εἰς Ῥώμην ἅμα ταῖς ἀδελφαῖς. 
V. 1. Σχαύρου δ᾽ ἐπὶ Πέτραν τῆς “ραβίας στρατεύσαντος xoi 

διὰ τὸ δυσάλωτον εἶναι τὰ ἐν χύχλῳ δηῃοῦντος αὐτῆς xal τοῦ στρα- 

ὃ 75 — bell. Iud. I 156. 

PF LAMVWE Lat! Zonaras I p 402. 

1 μάρεισαν Ῥ μάρισσανΥ et Lat. — Zavvewuxtv P ἱάμνειαν, £i. ras. A ἐαμνίαν 
W δταῦτα τῇ τῷ 17 μμεσογεία, εἰ ex , corr. Ρ 3 δὲ] ce PFLV 

ϑαλάσση FLV ἐώππην P ἐόππῃ sic F iopen cod. Can.Lat 4 δώραν PM 
et ex corr. ἃ δωρᾷ sic F τὸν zvgyov V ἣν P χτήσαντοσ W 
5 μετωνομάσϑη καισάρεια tr. V 6 προσένειμεν] discessit Lat 8 τοῖς] τοῖσ 
ἐν AMW τῶν ἱεροσολύμων E 10 Ἐἀπεβάλλομεν V ἐῤῥωμαίων V 
11 Ἐἐχτισάμεϑα P 12 Ἐπλείων, 18 *óouatow P! 14 ἐπρότερον] 7 7 a0- 

τερον AMVW *xa«r& γένοσ toic ἀρχιερεῦσι tr. AW τοῖσ ἀρχιερεῦσι κατὰ 

γένοσ tr. M Ἐ διδομένη τιμὴ} διδομένοισ μὴ Τὰ 15 Ἐτιμὴ om. AM Lat fort. 
recte δημωτικῶν V 16 τήν τε χοίλην ἄλλην] τὴν κοίλην FLAMVWLat 
τήν τε χοίλην xal τὴν ἄλλην coni; nam Coelesyria Euphraten non attigit, cf. 
supra $ 40 et Philo leg. ad Gaium $36 11 ἐφράτου W 18 ἐπὶ] per Lat 
κιλικίαν FLAVWE z-uuxiav Μ Ἐὐπήγετο ex ἐπήγετο fecit m. 2 P cum haec 
repingeret ἐπείγετο V 20 viol E *ày]| ὧν sic FLAMVW 21 *yso- 

τατοσ PAMW Lat Ἐσυνεπεχομίζετο FAMW συνεπιχομίζετο L συνεχομίζετο V 

ἀνεχομίζετο Gutschmid 22 i.marg. ἐγ L X Lat δὲ AM 28 διὰ — eive] 
propter difficultatem ciuitatis Lat δυσάλωτον] δυσεμβολωτάτην FLAMVW 

Ti 
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τεύματος λιμήναντος Ἵντίπατρος xov. ἐντολὴν Ὑρχανοῦ σῖτον ἐχ 
τῆς Ἰουδαίας χαὶ τὰ ἄλλα. ὅσων ἐνέδει, παρεῖχεν. σπεμφϑεὶς δὲ 

χυρὸς “Ἵρέταν πρεσβευτὴς ὑστὸ Σκαύρου διὰ τὴν ὑπάρχουσαν ξενίαν 
γιείϑει αὐτὸν ἀργύριον ὑττὲρ τοῦ μὴ δῃωϑῆναι τὴν χώραν δοῦναι, 
χαὶ αὐτὸς ἐγγυητὴς τριαχοσίων ταλάντων γίνεται. χαὶ ἐπὶ τούτοις 
ἔλυσε τὸν τιόλεμον Σχαῦρος οὐχ ἧττον αὐτὸς ἢ συνέβαινεν Joéray 

ἐπιϑυμεῖν τοῦτο γενέσθαι βουλόμενος. 
2. Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον .«4λεξάνδρου τὴν Ἰουδαίαν κατατρέχοντος 

τοῦ «Δριστοβούλου τταιδὸς Γαβίνιος ἐχ Ῥώμης στρατηγὸς εἰς Συρέαν 
ἧχεν, ὃς ἄλλα τε λόγου ἄξια διετιράξατο καὶ ἐπ᾿ “Τλέξανδρον ἐστρά- 
τευσεν, μηχέτι Ὑρχανοῦ πρὸς τὴν ἐκείνου δώμην ἀντέχειν δυναμένου, 
ἀλλ ἀνεγείρειν ἤδη καὶ τὸ τῶν Ἱεροσολύμων τεῖχος ἐτειχειροῦντος, 
O7tEQ χαϑεῖλεν Πομπήιος. ἀλλὰ τούτου μὲν αὐτὸν ἐπέσχον οἱ ἐν- 
ταῦϑα Ῥωμαῖοι. περιιὼν δὲ ἐν κύχλῳ τὴν χώραν πολλοὺς ὥτπειλιζεν 
τῶν Ιουδαίων xai συνέλεξεν ταχὺ μυρίους μὲν ὁγελίτας χύενταχο- 
σίους δὲ τιρὸς τοῖς χιλίοις ἱτυττεῖς, “Ἵλεξάνδρειόν τε ὠχύρου τὸ τιρὸς 

ταῖς Κορέαις ἔρυμα x«i Π]αχαιροῦντα πρὸς τοῖς “Π“ραβίοις ὄρεσιν. 

ἔρχεται οὖν iz αὐτὸν Γαβίνιος Πῆᾶρχον “Τντώνιον mgonsuiias σὺν 

ἄλλοις ἡγεμόσιν" οἱ δὲ δτιελίσαντες Ῥωμαίων τοὺς ἑπομένους χαὶ 
σὺν τούτοις τοὺς ὑπηχόους Ἰουδαίους, ὧν Πειϑόλαος ἡγεῖτο xai 

MáAuoc, προσλαβόντες δὲ xol τὸ ντιπάτρου ἑταιριχὸν ὑπήντων 
“λεξανδρῳ" ἡκολούϑει δὲ χαὶ Γαβίνιος σὺν τῇ φάλαγγι. χαὶ ava- 

χωρεῖ μὲν ἐγγὺς Ἱεροσολύμων ᾿4λέξανδρος, συμπεσόντων δὲ ἀλλή- 

λοις ἐχεῖ xai μάχης γενομένης κτείνουσι μὲν οἱ Ῥωμαῖοι τῶν πὸο- 
λεμίων χυξρὶ τρισχιλίους, ζωγροῦσι δὲ ovx ἔλαττον. 

$ 80 — bell. Iud. I 159. 

PFLAMVWE Lat Zonaras ] p. 402. 

D λιμώττοντοσ FLAMVW 2. τἀλλα LAM. παρείχετο FLV δὲ] τε 
FLAMVW et fort. Lat 3. πρέσβεισ ὑπάρχουσαν] ὑποῦσαν FLAMVW 

ξενείαν L 4 αὐτὸν] χαὶ αὐτὸν FLAMVW διωϑῆναι L ὃ αὐτὸς] 

αὐτοῖσ P — 8i marg.cy F δ΄ L XI Lat *yoovov F δὲ FLAMVWE 

9 στρατηγὸσ γαβίνιοσ (σαβίνιοσ F) ἐκ ῥώμησ tr. FLAMVWE yapivoa E 

item u. 18, 22 στρατηγὸς om. E 10 "άνῆχεν Mi Ἐάξια λόγου tr. M 

*d&ec om. F "ἐπὶ FLAMVW 12 Ἐάλλ᾽ ἐγείρειν LW ἀλλὰ ἐγείρειν F 

*624' eicit Gutschmid 13 ὅπερ καϑεῖλεν] ὅπερ εἷλε FLAMVW ὃ περϊεῖλε 

E quem deposuerat Lat "τοῦτο W 14 περιιὼν ex περιὼν corr. uid. A 

ὅὄπλιζεν P ὠπληζε L 15 συνέπλεξε W 16 ᾿λεξάνδρειον — 11 ἔρυμα 

alexandrium. etiam. castellum. ualde munitum. (-inuadit) Lat ἀλεξάνδριον 

PFLM et ex corr. A τεῖ δὲ P τι W, om. V etiam Lat ogvgov P 
11 χόραισ F κορεαῖσ LAM ἔρημον V ὄρεσι 3 18 οὖν] γοῦν P δ᾽ οὖν 

LE 20 ἡγεῖται V 21 μάληχοσ V μάχοσ W malchus Lat τὸν V 

35 οὐχ ἐλάττουσ FLAMVWE non minus Lat 
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3. "Ev τούτῳ Γαβίνιος Uv MistavÓgewov. ἐλϑὼν προυχαλεῖτο 
τοὺς ἔνδον εἰς διαλύσεις συγγνώσεσϑαι τιερὶ τῶν τερόσϑεν αὐτοῖς 
ἡμαρτημένων ὁμολογῶν. στρατοτεδευομένων δὲ τιολλῶν τιρὸ τοῦ 

ἐρύματος πολεμίων, ἐφ᾽ ovg ἀνίεσαν οἱ Ῥωμαῖοι, Ἤρχος ντώνιος 

Ur avac ἀγωνισάμενος xal τιολλοὺς αττοχτείνας ἔδοξεν ἠριστευ- 

χέναι. Γαβίνιος μὲν οὖν μέρος τῆς στρατιᾶς ἐνταυϑοῖ καταλιτεών, 

ἕως av ἐχητολιορχηϑῇ τὸ χωρίον, αὐτὸς ἐπτήει τὴν ἄλλην ᾿Ιουδαίαν, 
xal ὅσαις ἐπετύγχανεν χαϑῃρημέναις τῶν “τόλεων χτείζειν σιαρεχε- 

λεύετο. καὶ ἀνεχτίσϑησαν Σαμάρεια χαὶ ζωτος xal Σχυϑότεολις 
χαὶ ᾿νϑηδὼν xal ῬῬάφεια καὶ δωρα Π]άρισά ve χαὶ Γάζα xal ἄλλαι 
οὐχ ὀλίγαι. τῶν δὲ ἀνϑρώτιων zev9ouévov οἷς ὃ Γαβίνιος τεροσέ- 
ταττεν βεβαίως οἰχηϑῆναι τότε συνέβαινε τὰς πόλεις τιολὺν χρόνον 
ἐρήμους γενομένας. 

4. Ταῦτα δὲ διατυραξάμενος χατὰ τὴν χώραν ἐπάνεισιν ἐτεὶ τὸ 
ER sw 5 / ] ^ ^ , ) - , 1 j , 

15 14 Ae&ávÓoetov, xol τὴν ττολιορχίαν αὑτοῦ χρατύνοντος διατιρεσβεύεται 

20 

χερὸς αὐτὸν ᾿“λέξανδρος συγγινώσχειν τὲ αὐτῷ τῶν ἡμαρτημένων 

δεόμενος xai τταραδιδοὺς τῶν ἐρυμάτων Ὑρχανίαν τε zal ]αχαιροῦντα, 
ὕστερον δὲ xai ᾿1λεξανδρειον. xal ταῦτα μὲν Γαβίνιος χατέσχαψεν. 
τῆς δ᾽ ᾿Αλεξάνδρου μητρὸς πρὸς αὐτὸν ἐλϑούσης, ἣ ἐφρόνει τὰ 

Ῥωμαίων τοῦ τε ἀνδρὸς αὐτῆς χαὶ τῶν ἄλλων τέχνων ἐν Ρώμῃ ἐχο- 
μένων, συνεχώρησεν αὐτῇ ταῦτα ἅπερ ἠξίου, καὶ διοιχησάμενος τὰ 
πρὸς αὐτὴν Ὑρχανὸν χατήγαγεν εἰς Ἱεροσόλυμα σχήσοντα τὴν τοῦ 
ἱεροῦ ἐπειμέλειαν. ττέντε δὲ συνέδρια χαταστήσας εἰς ἴσας μοίρας 

διένειμε τὸ ἔϑνος, xai ἐπτολιτεύοντο οἱ μὲν ἐν Ἱεροσολύμοις οἱ δὲ 

ἃ 86 — bell. Iud. I 164. 

1 ἐπ ἐπὶ τὸ FLAMVW ἀλεξάνδριον PELM et ex corr. ἃ 3 crga- 
τεπεδευομένων V 4 ἐφ᾽ — - Ῥωμαῖοι om. Lat οὕς] οὗ Gutschmid 6 γαβήνιος 

E item u.11 et 18 et p. 256,6 — *u£ooc] μέροσ τί M ἐνταῦϑα VW — *zata- 
λειπὼν P 1 ἕως] coni óc codd. E κί Lat Ἐἐχπολιορχηϑείη FLAMW 

*émie] cirewibat Lat ἐπὶ V ἤει post ἘἸουδαίαν add. V — S8 ὅσαις] ὅσαισ γε 
. FLAMVW ἐνετύγχανε (-sv A! FLAMVW Ἐχτίζειν) renouari Lat 
9 σχυϑώπολισ 1, 10 ἀνϑιδὼν L ῥαφεία P ῥαφία FLAMVW "Aóoo«] 
ϑῶρα FLAMVW ᾿Αδωρεός bell. Iud. μάρισδά V Γάζα] gaba (gahaa 
cod. Can.) Lat 12 Ἑοἰχισϑῆναι, c i. ras. maiore m. 2 P συνέβαινε τότε 
N *13 γενομένουσ V 14 i. marg. X77 Lat *éni] εἰσ FLAMVW 
in Lat 15 Ἐάλεξάνδριον (ει ex εἰ corr. 1) PFLM ἀλεξάνδρ.ιον αὶ zoatv- 
γναντοσ FLAMVWE 16 καὐτῶ s. F 17 παραδοὺσ PE *re om. 
W ἐμαχαιρουσαν Ρ 18 *a2esvógior PFLM ἀλεξάνδρ-τον A ἀλεξάνδρειαν 
V 19 δ᾽ (δὲ E) ᾿Αλεξάνδρου] PE ἀλεξάνδρου δὲ FLAMVW i marg. ξ΄ 
FL (sic) ἘΠ ἐφρόνει ἐφρόνει γὰρ FLAMW Lat 21 Ἐταῦϑ᾽ FLAMVW 
22 Ἐχατῆγεν PFAMVW — 23 Ἐσυνέδρεια P 
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ἐν Γαδάροις οἱ δὲ iv ᾿“μαϑοῦντι, τέταρτοι δ᾽ ἦσαν iv Ἱεριχοῦντι," 
χαὶ τὸ ττέμπτον ἐν Σαπφώροις τῆς Γαλιλαίας. καὶ οἱ μὲν ἀτεηλλαγ- 
μένοι δυναστείας ἐν ἀριστοχρατίᾳ διῆγον. 

MET. "A outofobov δὲ διαδράντος ἐχ Ῥώμης εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
zal τὸ ᾿Ἵλεξάνδρειον, ὅττερ ἣν γεωστὶ χατεσχαμμένον, ἀναχτέξειν 
προαιρουμένου, τεέμστει Γαβίνιος ἐτε᾽ αὐτὸν στρατιώτας xal ἡγεμόνας 

Σισένγαν v& καὶ ᾿Αντώνιον xci Σερουίλιον χωλύσοντάς v& τὸ χωρίον 
αὐτὸν κατασχεῖν xal συλληψομένους αὐτόν. “τολλοὶ δ᾽ ᾿Τριστοβούλῳ 
τῶν Ἰουδαίων xarà τὴν τταλαιὰν εὔχλειαν περοσέρρεον xol δὴ καὶ 
γεωτέροις χαίροντες ἀεὶ πράγμασιν" Πειϑόλαος γοῦν τις ὑποστρά- 
τήγος ἐν Ἱεροσολύμοις ὧν μετὰ χειλέων ηὐτομόλησεν πρὸς αὐτόν" 
οἱ δὲ ππολλοὶ τῶν τεροστιϑεμένων ἤσαν ἄνοτελοι. διεγνώκει δ᾽ εἰς 
Παχαιροῦντα ἀπανίστασϑαι “Τριστόβουλος" τούτους μὲν οὖν azé- 
λυσεν ἀπόρους ὄντας" οὐ γὰρ ἐγένοντο αὐτῷ χρήσιμοι πρὸς τὰ ἔργα" 
τοὺς δ᾽ ὡπλισμένους χερὶ ὀχταχισχιλίους ὄντας ἀναλαβὼν ᾧχετο. 

xal τεροσττεσόντων αὐτοῖς τῶν Ῥωμαίων καρτερῶς ἡττῶνται τῇ μάχῃ 
γενναίως οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προϑύμως ἀγωνισάμενοι, βιασαμένων TÉ 
TOY Eua εἰς φυγὴν τρέπονται. xal qovevovrat uiv αὐτῶν εἰς 

3 90 — bell. Iud. I 110. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 403. 

1 *yaóogouc P δ᾽ iv V *qGuua9ovvt. P ἀμαϑεῖ W δὲ VE  *é] 
οἵ ἐν FLAMVW — *iegugobvtou. 1 2 Σαπφώροις] cagovoow P σεπφώροισ 
F σεπφώρει"-, € eX «, && ex o corr. Α σεπφώρει LM σαπφόροισ V. σαμφώροισ 

W σαπφύροισ E (in) sefforis Lat Σέπφωρις bell. lud. 1110 *P'eizetec] dov- 
δαίασ AMVW 5. *zgo δυναστείασ V ἀριστοχρατεία FLMW ἀριστοχρατία, 

( i.ras. corr. À ἀριστοχρατίαισ E. διῆγον] ἦσαν PFLE, ascriptum yo διῆγον F 
4 i. marg. ις΄ FL X411 Lat 5 Ἐάλεξάνδριον PFLM et ex corr. A 

*yzogti P ἀνακτίζειν] ἀνατειχίζειν FLAMVWE renouare Lat, cf. ἃ 81 

6 *ém'] πρὸσ FLAMVW — 1 σισέννον Α' gitvvóv W sisinnio Lat σερούϊλον 
P σερουΐδιον FL σαρουΐδιον AMW σερουνίλιον V. Σερουιανῷ bell. Iud. $ 171 libri 
meliores Ἐχωλυσαντάσ W 8. ᾿χατασχεῖν] reconstrui Lat *ovidquspane rm 
P συλληψόμενοσ A! RE 9 χατὰ] κατά τε coni 10 ἀεὲ om. FLAMVWLat 

ἘΠειϑόλαος yovv] καὶ πειϑόλαοσ γοῦν P. nec non et phitolaus Lat 11 ὧν 
om. PE 12 *oi δὲ πολλοὶ] πολλοὶ δὲ FLAMVW et ut uid. Lat — *óieyvox& 
— 14 ὄντας] quos decreuit in macherunte ponere, aristobolus ergo eos qui armis 

inopes erant dimisit Lat, qui Ἀριστόβουλος post ἀπέλυσεν legisse uid. — *dieyvo- 
zog FLAMVW  9RFLAMVWE 13 Ἐἐπανίστασϑαι P — *oiv om. FLAMVW 

14 ἀπόρους! ἀριστόβουλοσ (expunxit m. 1) dvozx2ovo P ἀνόπλουσ E — *&u6- 
ρους ὄντας melius abest οὐ γὰρ] o? PE — *ov γὰρ — ἔργα om. Lat ἐγένοντο 
E  zgóc] εἰσ E 15 δὲ FLAMVWE  *ómAcGuévovo W — 16 "τῶν om. L 
litt. ται τῆ — 11 ἰουδαῖοι καίπερ 1. ras. spatiosius scripta m. 2 A 11 γενναίως 
om, FLAMVLat x«l] χαίπερ AM et ut uid. Lat τε] eras. A om, M 9E W 



1o 

15 

20 

ANTIQ. IUD. XIV 95—100 (VI. 1. 2) 057 

γεενταχισχιλίους, ol. δὲ λοιτιοὶ σχεδασϑέντες ὡς ἐδύναντο σώζειν 

αὑτοὺς ἐπειρῶντο. χιλίων μέντοι τιλείονας ἔχων Ἰριστόβουλος εἰς 

Mayaigobvra διέφυγεν ὠχύρου τε τὸ χωρίον καὶ πιράττων χαχῶς 
οὐδὲν ἧττον ἐληείδος ἀγαθῆς εἴχετο. δύο δ᾽ ἡμέρας ἀντισχὼν τῇ 
γολιορχίᾳ xal τιολλὰ τραύματα λαβὼν αἰχμάλωτος μετ᾽ ᾿Τντιγόνου 
τοῦ παιδός, ὃς δὴ xci συνέφυγεν ix Ῥώμης αὐτῷ, zo0c Γαβίνιον 
ἄγεται. καὶ τοιαύτῃ μὲν ᾿Τριστόβουλος χρησάμενος τύχῃ zt εἰς 
Ῥώμην ἀνατεέμπεεται xal δεϑεὶς αὐτόϑι χατείχετο, βασιλεύσας μὲν 
xal ἀρχιερατεύσας ἔτη τρία xal μῆνας ἕξ, ἀνὴρ δὲ λαμτιρὸς xci 
μεγαλόψυχος γενόμενος. τὰ μέντοι τέχνα αὐτοῦ ἀνῆχεν ἡ σύγχλητος 
Γαβινίου γράψαντος τοῦϑ᾽ ὑπιεσχῆσϑαι τῇ μητρὶ τεαραδούσῃ τὰ ἐρύ- 
ματα. καὶ ταῦτα μὲν εἰς τὴν Ιουδαίαν ἐπτανέρχεται. 

2. Γαβινίῳ δὲ ἐπὶ Πάρϑους στρατεύοντι xal τὸν Εὐφράτην 
ἤδη πειτεραιωμένῳ μετέδοξεν εἰς τὴν “Αἴγυτετον ὑτοστρέψαντι 
χαταστῆσαι Πτολεμαῖον εἰς αὐτήν. χαὶ ταῦτα μὲν xci ἐν ἄλλοις 
δεδήλωται. Γαβινίῳ μέντοι χατὰ τὴν στρατείαν ἣν ἐφ᾽ "Yoxavóv 
ἐστείλατο ᾿Ἵντίπτατρος ὑπηρέτησεν σῖτον χαὶ ὅτελα xci χρήματα, 
xci τοὺς ὑπὲρ Πηλούσιον τῶν Ιουδαίων οὗτος αὐτῷ προσηγά- 
yevo xal συμμάχους ἐποίησεν φύλαχας ὄντας τῶν εἰς τὴν i- 
γυπτον ἐμβολῶν. ἐπανελϑὼν δ᾽ i τῆς Miyónvov καταλαμβάνει 

τὴν Συρίαν στάσει xci ταραχῇ νοσοῦσαν᾽ 0 γὰρ ᾿Τριστοβούλου ταῖς 
ἡ“λέξανδρος πταρελϑὼν ἐξ ὑστέρου πάλιν εἰς τὴν ἀρχὴν χατὰ βίαν 

πολλοὺς μὲν τῶν Ιουδαίων ἀπέστησεν, στρατεύματι δὲ μεγάλῳ τὴν 

$ 95 — bell. Iud. I 172. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 403. 
1 διασχεδασϑέντεσ E 24. αὐτοὺσ PFLMVW éavroto E. 3 Ἐωχύρου -- 

χωρίον] munitissimum oppidum Lat 4 δὲ Ἐ 6 Ἐσυνέφευγεν 1 γαβη- 
γιον E et simili ratione u. 11, 13, 16 τ *&veysva. Herwerden 9 Ἐάρχιε- 
ρεύσασ F 10 *véxva] τὰ τέχνα 11 τοῦτο E. ὑποσχέσϑαι FLAMVWE 
12 ταῦτα] E μετὰ ταῦτα P τότε FLAMVW Δὲ Lat Ἐδουμαίαν AMVW 
Ἐῤῥᾳνέρχονται ed. pr. 18 yafuvio F ἘδΥ͂ 14 ἤδη om.  πεπεραιω- 
μένου, μετέδωξεν L τὴν om. FLAMVW |. ὑποστρέψαντα V 15 ἐν 
ἄλλοις] per alios historiarum conscriptores Lat 16 *Paguwio] τῶ γαβινίω P 
to γαβηνίω E ἘΓαβινίῳ — 11 ἐστείλατο] gabinii deinde militibus Lat 
Ἐστρατιὰν codd. *ég' Ὑρκανὸν] ἐπ᾿ ᾿Αρχέλαον Hudson ἐπ᾿ Αἴγυπτον alii; 
Hyrcanum et Antipatrum Gabinio auxilio fuisse bell. Iud. tradit, quare ἣν ἐστεί- 
λατο Ὑρχανὸς xal ᾿Αντίπατρος ὑπηρέτησαν Montacutius, ὑπὲρ Ὑρχανοῦ Hol- 
werda ἀφ᾽ Ὑρχανοῦ Gutschmid 17 Ἐὐπηρέτισε M ὑπέτησεν W [18 *zal] 
καὶ τότε Holwerda Ἐπιλούσιον F πηλούσιον, ἐ ex corr. ἃ *oococ] αὐτὸσ P 

Ἑαύτῷ] αὐτὸσ 11 19 Ἐφυλαχὰσ 1, τὴν om. E 20 Ἐδὲ FLAMW 
22 ἐξ, ξ i. ras. P εἰς] ἐπὶ FLAMVWE . Ἐβίαν, αν i. ras. m. 2 (v suppl.) P 

Iosephus III. T 
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, € - 

χώραν ἐπερχόμενος ἔχτεινε zt&vrag ὅσους ἐπιτύχοι τῶν Ῥωμαέων 
, LÁ * ^ , , , 

εἴς ve ὄρος τὸ καλούμενον Γαριζεὶν συμφυγόντας προσέχειτο πολι- 
ορχῶν. 

ς , c M , 

9. Ὁ δὲ Γαβίνιος τοιαῦτα và χατὰ τὴν Συρίαν χαταλαβὼν “4»ν- 
, 9 , , - 

τίπατρον, συνετὸς γὰρ ἣν, ztéustet πρὸς τοὺς νενοσηχότας, el τεαῦσαι 
, - , 3 t M 

δυνηϑείη τῆς πταραφροσυνὴης αὑτοὺς xal πεεῖσαι πρὸς τὸν ἀμεένω 
4 ' 2 - c 2 Ὁ ^ ' Y 3 , ^ 
λογισμὸν ἐπτανελϑεῖν. ὃ ὃ ἐλϑὼν πολλοὺς μὲν ἐσωφρόνισεν καὶ 

, m , ^ e o] , 2 2 , - 

σεροσηγάγετο τῷ δέοντι, τὸν δὲ “1λέξανδρον ovx ἡδυνήϑη κατασχεῖν" 
- € , -- 3 , 

στρατοῦ γὰρ ἔχων οὗτος μυριάδας τρεῖς Ἰουδαίων ἀπτήντησεν Γα- 
^ c - , 3 - 

βινέῳ καὶ συμβαλὼν ἡττᾶται πεσόντων αὐτῷ μυρίων περὶ τὸ Iva- 
΄ P4 

βύριον oooc. 

4. Καταστησάμενος δὲ Γαβίνιος τὰ κατὰ τὴν Ἱεροσολυμιτῶν 
πόλιν, ὡς ἣν ZAvvutavoQ ϑέλοντι, ἐπὶ τὴν Ναβαταίων ἔρχεται, καὶ 

χρατεῖ μὲν τούτων τῇ μάχῃ, Πάρϑων δὲ φυγάδας ῆιϑριδάτην καὶ 
3 ΄ - 2 2 ΄ 

Ορσάνην ἐλθόντας προύπεμψεν, τῷ δὲ λόγῳ ἀττέδρασαν αὐτόν. καὶ 
Γ ἀβένιος μὲν ἔργα μεγάλα xai λαμττρὰ κατὰ τὴν στρατηγίαν δράσας 
ἀττῆρεν εἰς Ῥώμην Κράσσῳ παραδοὺς τὴν ἀρχήν. περὶ δὲ τῆς Πομ- 
πηίου xci Γαβινίου στρατείας ἐπὶ Ἰουδαίους γράφει Νιχόλαος ὃ 
“]αμασχηνὸς καὶ Στράβων ὃ Καππαάδοξ οὐδὲν ἕτερος ἑτέρου καινό- 
τερον λέγων. 

ΠῚ 4* Κράσσος δὲ ἐπὶ Πάρϑους μέλλων στρατεύειν ἧκεν εἰς 
τὴν Ἰουδαίαν xai τὰ ἕν τῷ ἱερῷ χρήματα, ἃ : Πομπήιος καταλελοίπει, 

διάχίλ ια δ᾽ ἣν τάλαντα, βαστάσας οἷός τε ἣν xal τὸν χρυσὸν ἅπαντα, 

8 100 — bell. Iud. I 116. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 403. 

1 Ἐἐχτείνει ὅσοις coni Ἐἐπιτύχει Ρ 2 εἴς τε] εἰσ τὸ FLAMVW 

χαὶ εἰσ τὸ E γαριζὶν FVE Ἐπροσέχειτο] καὶ προσέχειτο FLAMVW 
4 γαβήνιοσ E eademque ratione u. 9, 12, 10,18 τὰ] Gutschmid, om. codd. 
*avcinatooo 1, 5 πέμπει] προπέμπει FLAMVWELat Ἐτοὺς] αὐτοὺσ L 
6 Ἑτῆς i ras. A καὶ -- ἴ ἐπανελϑεῖν] quatenus ad meliorem sensum redirent 
Lat Ἐπεῖσαι om. P, fort. recte — 7 δὲ FLAMVWE *écogoórqae LV 
9 ἔχων — Ἰουδαίων) ἔχων οὗτοσ τρεῖσ ἰουδαίων μυριάδασ F ἔχοντοσ τρεῖσ 
μυριάδασ ἐἰουδαίων 1, ἔχων οὗτοσ τρεῖσ μυριάδασ ἐουδαίων AMW y" οὗτοσ 
ἔχων μυριάδασ ἰουδαίων V οὗτοσ ἔχων μυριάδασ τρεῖσ ἰουδαίων E 12 Ἐΐερο- 

σολυμητῶν P hierosolymorum Lat 13 Ἐν om. Ρ τὴν Ναβαταίων) ναβα- 
ταίουσ FLAMWELat ναυαταίουσ V 14 Ἐμιϑριδάτην xal 0podvgv φυγάδασ 
tr. V 15 *éA9óvrac] πρὸσ (εἰσ F) αὐτὸν ἐλϑόντασ FLAMVW ἐλϑόντας 
— αὐτόν] dimisit, qui fide non seruata ad proprios remearunt Lat 16 *aa- 
βίνιοσ NV λαμπρὰ καὶ μεγάλα tr. M ΑἜἘἘστρατηγίαν] στρατίαν Ῥ στρατείαν 
V expeditione Lat 11 χράσω E 18 στρατιᾶσ FL 21 i. marg. ἐζ΄ FL χβ' 
E XIIII Lat à V ἦλϑεν E μέλλον L! 22 * Tovóc(av om. F 

ἃ ὃ πομπήϊοσ E 23 4] δὲ FLAME μὲν V δὴ W 
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τάλαντα δ᾽ οὗτος ἦν ὀχταχισχίλια, σπιεριδύειν τοῦ ναοῦ. λαμβάνει 
δὲ xal δοχὸν ὁλοσφύρητον χρυσὴν ἐχ μνῶν τριαχοσίων τεετεοιημένην" 
ἡ δὲ μνᾶ mag! ἡμῖν ἰσχύει λίτρας δύο ἥμισυ. πιαρέδωχε δ᾽ αὐτῷ 
ταύτην τὴν Óoxóv ὃ τῶν χρημάτων φύλαξ ἱερεὺς Ἐλεάζαρος ὄνομα, 

οὐ διὰ πονηρίαν, ἀγαθὸς γὰρ ἣν καὶ δίχαιος, ἀλλὰ τεετειστευμένος 
τὴν τῶν χατατιετασμάτων τοῦ ναοῦ φυλαχὴν ὄντων ϑαυμασίων τὸ 
χάλλος καὶ τιολυτελῶν τὴν χατασχευὴν ἐχ δὲ τῆς δοχοῦ ταύτης χρε- 
μαμένων, ἐτεεὶ τὸν Κράσσον ἑώρα περὶ τὴν τοῦ χρυσίου γινόμενον 
συλλογήν, δείσας περὶ τῷ σπιαντὶ χύσμῳ [χαὶ] τοῦ ναοῦ τὴν δοχὸν 
αὐτῷ τὴν χρυσὴν λύτρον ἀντὶ σπιάντων ἔδωχεν, ὅρχους σιαρ᾽ αὐτοῦ 
λαβὼν μηδὲν ἄλλο κινήσειν τῶν £x τοῦ ναοῦ, μόνῳ δὲ ἀρχεσϑή- 
σεσϑαι τῷ oz αὐτοῦ δοϑησομένῳ ττολλῶν ὄντι μυριάδων ἀξίῳ. ἡ 
δὲ δοχὸς αὕτη ἦν ἐν EvÀévg δοχῷ κενῇ, καὶ τοῦτο τοὺς μὲν ἄλλους 
ἐλάνϑανεν ἅπαντας, ὃ δὲ Ἐλεάζαρος μόνος ἠπίστατο. ὅ μέντοι 
Κράσσος xci ταύτην ὡς οὐδενὸς &wóuevog ἄλλου τῶν ἐν τῷ ἱερῷ 

λαμβάνει, xci πταραβὰς τοὺς ὅρχους ἅπαντα τὸν ἐν τῷ ναῷ χρυσὸν 
ἐξεφόρησεν. 

2. Θαυμάσῃ δὲ μηδείς, εἰ τοσοῖτος ἦν πιλοῦτος ἐν τῷ ἡμετέρῳ 
ἱερῷ πάντων τῶν xavà τὴν οἰχουμένην Ἰουδαίων xai σεβομένων τὸν 
ϑεὸν ἔτι δὲ xol τῶν ἀττὸ τῆς σίας καὶ τῆς Εὐρώττης εἰς αὐτὸ 
συμφερόντων ix πολλῶν zt&vv χρόνων. οὐχ ἔστι δὲ ἀμάρτυρον τὸ 
μέγεϑος τῶν προειρημένων χρημάτων, οὐδ᾽ ὑπὸ ἀλαζονείας ἡμετέρας 
xal τεεριττολογίας ἐπὶ τοσοῦτον ἐξαίρεται τιλῆϑος, ἀλλὰ τιολλοί τε 
ἄλλοι τῶν συγγραφέων ἡμῖν μαρτυροῦσιν xci Στράβων ὃ Καππάδοξ 
λέγων οὕτως" ,,ττέμιψψας δὲ Πιϑριδάτης [εἰς Ko] ἔλαβε τὰ χρήματα, 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 404. 
15 δὲ καὶ FLAMVW δὲ E τὸν ναὸν VE 2 Ἐδλοσφύρητον) ó20- 

σφυρήλατον FLAMVW 3 *uv& om. V Ἐΐσχει PFAMVW eaistimantur 
Lat δύο καὶ ἥμισυ FLAMVWE duo et semis Lat δὲ FLAMVWE .. Ἐαὐτῷ] 

ἢ : χρημάτων 
om. F post ταύτην tr. L 4 Ἐχρημάτων] ϑησαυρῶν LAMVW ϑησαυρῶν F 
pecuniarum Lat τοὔνομα E 7 ἐχκρεμαμένων FLAMVWE 8 .χράσον 
E Ἐξόρα Ρ χρυσοῦ FLAMVWE 9 περὲ — ναοῦ] ne templi cunctum 
ornatum auferret Lat Ἐδείσαντεσ περὶ V Ἐχόσμου M καὶ om. VE 
et ut uid. Lat 11 τῶν ἐν τῶ vao E 12 *óvrov AMW — *&&ov, v suppl. 
m.2W 13 Ἐχαινὴ P 14 ἔλαϑεν E 15 χράσοσ E ἁψαάμενοσ PL 

etex corr.cod. Busb. E 18 ϑαυμάσει ΡΕ — 19 ἱερῷ] ναῶ LAMW ioo F 
litt. ὃν ϑεὸν i.ras. F 20 τὸν W τῆς (post καὶ) om. Μ αὐτὸν AMW 
21 χρόνων πάνυ ἰγ. FLAMW εστιν LA! 22 οὐδὲ FLAMVW 28 περιττο- 
Aoyíac] περὲ αὐτολογίασ P 25 οὕτω λέγων tr. V εἰς Ko] om. P εἰσ 
xo- ἃ choo Lat 
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ἃ τταρέϑετο ἐχεῖ Κλεοττάτρα βασίλισσα, val τὰ τῶν Ἰουδαίων ὀχτα- 
χόσια τάλαντα.“ ἡμῖν δὲ δημόσια χρήματα οὐχ ἔστιν ἢ μόνα τὰ 
τοῦ ϑεοῦ, xal δῆλον, ὅτι ταῖτα μετήνεγχαν εἰς Κῶ τὰ χρήματα oi 
ἐν τῇ «Ἵσίᾳ Ἰουδαῖοι διὰ τὸν ΠΠιϑριδάτου φόβον" ov γὰρ εἰχὸς 
τοὺς ἕν τῇ Ιουδαίᾳ τιόλιν τε ὀχυρὰν ἔχοντας xal τὸν ναὸν σιέμτοειν 
χρήματα εἰς Ko, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς ἐν ᾿“λεξανδρείᾳ κατοικοῦντας Ἰου- 
δαίους πιϑανὸν τοῦτ᾽ ἐστὶ “τοιῆσαι μηδὲν Π]Πιϑριδάτην δεδιότας. 

μαρτυρεῖ δὲ xol ἐν ἑτέρῳ τόπῳ 0 αὐτὸς Στράβων, ὅτι xa^ ὃν 
χαιρὸν διέβη Σύλλας εἰς τὴν Ἑλλάδα :τολεμήσων ΠΠιϑριδάτῃ χαὶ 
«“1εὐχολλον πέμψας ii τὴν ἐν Κυρήνῃ στάσιν * τοῦ ἔϑνους ἡμῶν 
ἡ οἰχουμένη τεετλήρωτο, λέγων οὕτως" «τέτταρες δ᾽ ἦσαν ἐν τῇ πόλει 
τῶν Κυρηναίων, 1, τε τῶν πολιτῶν καὶ ἡ τῶν γεωργῶν τρίτη δ᾽ ἡ 
τῶν μετοίχων τετάρτη δ᾽ ἡ τῶν Ἰουδαίων. αὕτη δ᾽ εἰς πᾶσαν 
πόλιν ἤδη καὶ πταρελήλυϑεν καὶ τόττον ovx ἔστι ῥᾳδίως εὑρεῖν τῆς 
οἰχουμένης, ὃς οὐ τεαραδέδεχται τοῦτο τὸ φῦλον μηδ᾽ ἐπικρατεῖται 
bit αὐτοῦ. τήν τὲ Ἵἴγυτιτον xol τὴν Κυρηναίων ἅτε τῶν αὐτῶν 
ἡγεμόνων τυχοῦσαν τῶν τε ἄλλων συχνὰ ζηλῶσαι συνέβη xal δὴ 
τὰ συντάγματα τῶν Ἰουδαίων ϑρέψαι διαφερόντως xoi συναυξῆσαι 
χρώμενα τοῖς ττατρίοις τῶν Ιουδαίων νόμοις. ἐν γοῦν «ΑΪγύτετῳ 

PFLAMVW Lat 

1 ἃ παρέϑετο)] ἅπερ ἔϑετοΡ — 7; βασίλισσα FLAMVW καὶ τὰ δημόσια τῶν 
Ἰουδαίων ὄντα περὶ ὀχτακόσια Holwerda 2. δημοσία Α' τὰ τοῦ ϑεοῦ μόνα tr. 
V 3zoexcorr A choo Lat 4 τὸν] τὸν ἐκ FLAMVW ὅ ὠχυρὰὼνΝ θχώ 
excor A ἴ πειϑανὸν Δ μηδὲν οι. Ρ 8 αὐτὸσ ótr. FLAMVW ὅτι --- 11 

πεπλήρωτο] quia tempore quo transiit syllas in. hellada pugnaturus mithridati 
lucullum transmisisse fertur in cyrenen ciuitatem propter nostrae gentis seditio- 
nem, quae totum orbem compleuit Lat; cf. Plutarch. Lucull.2 9 μιϑριδάτην 
FLAMVW, i. marg. yg μιϑριδάτηι Α καὶ om. Lat fort. recte 10 λεύχουλλον 
P λούχουλλον FLAMW cf. XIIL 421. πέμψαι FLAMVW ἔπεμψεν Gutschmid; 
ceterum haec corrupta esse recte adnotat Holwerda χυρίνη P post στάσιν 
lacunam statuo ἡμῶν] ἡμῶν ὧν FLAMVW ἡμῶν ὡς αὐτῶν Holwerda 
11 πεπλήρωται AMW τέσσαρεσ M — óbMetex cor. A. 12 ἡ om. P 
τρίτη — 13 μετοίχων om. W — 13 μετοίχων] μετοίκων καὶ V colonorum Lat 
δ᾽ 4] δὲ AM $ V δὲ M ππόλιν πᾶσαν tr. M 14 xai om. FLAMVW 
παρεληλύϑει FLAMVW τόπον ex τρόπον corr. A 15 παρεδέδεχτο P 
τοῦτο τὸ φῦλον] tovtov τὸ φῦλον τὸ πλῆϑοσ FL τούτου τοῦ φύλου τὸ πλῆϑοσ 
AMW [0 τήν τε -- 19 νόμοις] nam aegyptus et cyrenaea dum sub unum regnum 
fuissent omnem conuersationem horum aemulatae sunt, ita ut scripturis eorum 
uterentur et praesertim pecunias secundum patrias leges iudeorum congregarent 
Lat τῆς τε Αἰγύπτου τὴν Κυρηναίων coni te] δὲ Bekker χυρηναίαν 
LAMVW 171 τυχούσας Gutschmid συνέβει Ρ 18 ϑρέψαι — 19 Ἰουδαίων 
om.P διαφερόντων V 
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, - 2 Y 2 "o? , ^ - ) 
χατοιχία τῶν Ἰουδαίων ἐστὶν ἀπτοδεδειγμένη χωρὶς xal τῆς 1λεξαν- 

^ , } , - , , , 

ὁρέων :εόλεως ἀφώρισται μέγα μέρος τῷ ἔϑνει τούτῳ. καϑίσταται 
ν , ) - ει d ἊΝ» ^ , ^ d - , 

δὲ xal ἐϑνάρχης αὐτῶν, ὃς διοιχεῖ τε τὸ ἔϑνος χαὶ διαιτῷᾷ χρίσεις 
7 - M , ^ ^ 

xal συμβολαίων ἐτιιμελεῖται καὶ τιροσταγμάτων, ὡς ἂν τιολιτείας 
M » - , * 5 " 0 CE ^ 

ἄρχων avrortAoUg. ἐν iyózut(Q μὲν ovv ἴσχυσε τὸ ἔϑνος διὰ τὸ 
Ἁ 2 - ^ 3 , ^ "A * , 

-diyvrviove εἶναι τὸ ἐξ ἀρχῆς τοὺς Ἰουδαίους xai διὰ τὸ τελησίον 
» ^ ^ 3 , 3 ΡΞ ) LI ^ 

ἔσεσθαι τὴν χκατοιχίαν τοὺς ἀτιελϑόντας ἐχεῖϑεν, εἰς δὲ τὴν Κυρη- 
, ' , e 5 - - , 

voíav μετέβη διὰ τὸ xal ταύτην ὅμορον εἶναι τῇ τῶν «Αϊγυτιτέων 
- , ^ 2 . , -——^ ^ - » - , , 

[ἀρχῇ] καϑάγιερ τὴν Ἰουδαίαν μᾶλλον δὲ τῆς ἀρχῆς ἐχείνης zoóvegov.* 
Σεράβων μὲν δὴ ταῦτα λέγει. 

, 3; €^ ) j , , 

ὃ. Κράσσος δὲ πάντα διοιχήσας ὃν αὐτὸς ἐβούλετο voónov 
.: , ' 2 ' cr 1 

ἐξώρμησεν ἐπὶ τὴν Παρϑυαίαν᾽ xai αὐτὸς μὲν σὺν αήίαντι διε- 
, - - € ^ ) M^ d ν 7 , ἘΝ ) 

φϑάρη τῷ στρατῷ, ὡς xci ἐν ἄλλοις δεδήλωται, Κάσσιος δὲ εἰς 
N. S ' : jS " , JD: Lgx. , Qu M. 5 
Συρίαν φυγὼν xoi τιεριποιησάμενος αὐτὴν Πάρϑοις ἐμπτοδὼν ἣν 
3 3 3 ) ^ M] ^ ' , 5€ TJ 3 

ἐχερέχουσιν iv αὑτὴν διὰ τὴν χατὰ Κράσσου νίχην. αὐϑις δ᾽ εἰς 
, ) , RI "m ^ 2 Y , , ^ 5 

Τύρον ἀφιχόμενος ἀνέβη καὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν. Ταριχέας μὲν ovv 
- 2 , ) ^ 

εὐϑὺς πιροστιεσὰν αἱρεῖ xal τιερὶ τρισμυρίους ἀνϑρώτστους ἀνδρα- 
, Y M ^ 2 , , Y Y , 

σεοδίζει, Iev9óAaov δὲ τὸν τὴν ριστοβούλου στάσιν διαδεδεγμένον 
, vu δ MN J ΄ € $7 

χτείνει zt00G τοῦτ αὐτὸν ΑἸντιχίάτρου “ταραστησαμένου, (9 τολύ 
3 - , , ; , , 5 

τὲ xal ztap' αὐτῷ συνέβαινε δύνασϑαι xal τελείστου τότε ἄξιος ἣν 
3 , ' , L - , 

xal παρὰ Ἰουδαίων οἷς “ταρὼν ἄγεται γυναῖχα τῶν ἐπισήμων ἐξ 
3 , » Ὁ 2 - ΄, , - 
“ραβίας Komoov ὄνομα, ἐξ ἧς αὐτῷ τέσσαρες ἐγένοντο πταῖδες, 

$ 119 — bell. Iud. I 179. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 404. 
1 χατοικίᾳ Gutschmid χωρὶς] χώρα Gutschmid x«i] δὲ Bekker 

τῆς] tgo τῶν FLAMVW 2 ἀφόρισται L ἀφώριστο V — μέροσ, μέρ i. ras. 
F τοῦτο L 3 διοικεῖ τε] διοικεῖται L'AMW 4 συμβουλαίων W 

5 doyov V οὖν om. ΝΜ 6 τὸ om. FLAMVW τοὺς om. FLAMVW 
7 ἔσεσϑαι] uix sanum ϑέσϑαι Bekker 8 διὰ τὸ — 9 πρότερον] eo quod et ipsa 
finitima aegypto existeret quemadmodum et iudea et quod sub unum regnum prius 
fuissent Lat — 9 ἀρχῇ! suspectum om. ut uid. Lat, nec insequentia sana sunt; 
in ἐχείνης latet fort. communionis (zo:»óc) uocabulum 10 μὲν δὴ] δὴ ovv V 
11 χράσοσ PA! τρόπον] πρότερον L 12 παρϑυαίων F παρϑυιαίαν L 
παρϑυέων E (contra) parthos Lat — *ovv] οὖν AM οὖν σὺν FLW δὴ σὺν V 
παντὶ FLAMVWE διεφϑάρει Ῥ ἐφρϑάρη E. 18 ἐν ἄλλοις] alibi Lat 14 ἕπάρ- 
ϑοῖσ P — *éumoóóv F 158 Ἐἐντρέχουσιν 1 χράσου ΒΕ δὲ FLAMVWE 

10 ταριχαίασ PFLMV et ex corr. A 17 εὐθὺς προσπεσὼν] προσπεσὼν 
εὐϑέωσ FLAMW εὐθέωσ προσπεσὼν V αἴρει PFLW 18 δὲ] τε AMVW 
eliam Lat 19 Ἐχτείνειν W τοῦτο FLAMVWE — *ó] ὃν FLAMVW 
20 τε om. VE. 21 ἔπαρ᾿ LAMW Ἰουδαίων oic] ἰδουμαίοισ FLAMVWE Lat 
παρὼν) παρ᾽ ὧν AYVWE de quibus Lat, quod non magis intellegitur — *é$ Aga- 
βίας om. Lat — 22 ἔχύπριν (ι 1. ras. A) FLAM Lat 
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LL" ^ , ^ cr ᾿ 2 , 

Φασάηλος xoi Ἡρώδης, ὃς ὕστερον βασιλεὺς γίνεται, Ἰώσηττός τε 
, , , * 3 , , 

xci Φερώρας, ϑυγάτηρ τε Σαλώμη. οὗτος ὃ «Αντίπατρος ἐτεεποίητο 
ι κι /45 ΄ , , 

χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους δυνάστας φιλίαν τὲ zal ξενέαν, μάλιστα δὲ 
πρὸς τὸν A oaov, ᾧ xai τὰ τέχνα πολεμῶν χερὸς -Τριστόβουλον 

σιαρέϑετο. Κάσσιος μὲν οὖν ἀναστρατευσάμενος ἐπὶ τὸν Εὐφρά- 
2 , 

τὴν ἠπιείγετο ὑπταντιάσων τοῖς ἐχεῖϑεν ἐπιοῦσιν, ὡς xal vm ἄλλων 
δεδήλωται. 

) c " ' , 
4. Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον Καῖσαρ κατασχὼν Ῥώμην μετὰ τὸ Πομ- 

, , M , -2 , , - 

zrjtoY xal τὴν σύγχλητον φυγεῖν zéoav τοῦ Ἰονίου ztagaAvcag τῶν 
- 2 , , 7 poc , 

δεσμῶν ““ριστόβουλον εἰς Συρίαν :τέμτεειν διεγνώχει δύο τταραδοὺς 
2 - , b 3 nz ' 3 ^ 2 

αὐτῷ τάγματα, ὡς ἂν εὐτρεπίέζοι τὰ xov. αὐτὴν δυνατὸς ὦν. -4r- 
, " γ 2 » - Ξ 2 z ' - ' 

στόβουλος Ó οὐχ ὥνατο τῶν ἐλπίδων, iq αἷς ἔτυχε τῆς παρὰ 

Καί ἐξουσί χλλ αὐτὸν φϑά ἱ τὰ Il ί - αἰσαρος ἐξουσίας, ἀλλ᾽ αὑτὸν φϑάσαντες οἱ τὰ Πομπηίου φρο 
- , n , 3 Q2 7 M 

γοῦντες φαρμάχῳ διαφϑείρουσιν, ϑάττιτουσι Ó αὑτὸν οἱ τὰ Kaoí- 

σαρος ϑερατιξύοντες πράγματα, xal ὃ νεχρὸς ἔχειτο ἐν μέλιτι xe- 
, , , 2 , 3 e 3 

χηδευμένος ἐπεὶ χρόνον ττολὺν ἕως Τντώνιος αὐτὸν ὕστερον ἀποπέμψας 
) E] / 2 - 7 - , 2 ΄ τς 

εἰς τὴν Ιουδαίαν ἐν ταῖς βασιλιχαῖς ϑήχαις ἐποίησεν τεϑῆναι. Σχι- 
΄ 2 7^ 2 - ᾿ “ 2 , πίων ὃ ἐπιστείλαντος αὐτῷ Πομπηίου ἀποχτεῖναι “4λέξανδρον 

M 2 σ΄ ΄ηὴ , , ἘΞ - 

vov 2doiovofjovÀov αἰτιασάμενος τὸν νεανίσχον ixi τοῖς τὸ πρῶτον 
εἰς Ῥωμαίους ἐξημαρτημένοις τῷ τιελέχει διεχρήσατο. xoi ὃ μὲν 

[77 ᾽ D p ^ ἘΞ ἢ 22 * 2) - A 
οὑὕτως ἕν Zvri0yeío τελευτᾷ. τοὺς ὃ ἀδελφοὺς αὐτοῦ Πτολεμαῖος 

ó Mevvaíov zagéAagev δυναστεύων Χαλχίδος τῆς ὑπὸ τῷ «Ἰιβάνῳ 
ὄρει, xci πέμψας τὸν υἱὸν Φιλιτιτείωνα εἰς σχάλωνα παρὰ τὴν 

$ 121 — bell. Iud. I 181. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 404. 

1 Ἑηρώιδῆσ À ὃς] 0c καὶ E  *ioseppum Lat 2 ἔτε] δὲ FLAMVW 
3 ἄλλασ M et m. 1 cod. Busb. E τε om. FLAMVWE 4 τὸν ἄραβα 
FLAMVWELat Ἐπρὸσ τἀριστόβουλον 1," ὅ ἀναστρατοπεδευσάμενοσ 

πεδ, C ἊΣ Ma» m » 
LAMVWE RyaqEDUP UR CPUE F 6 vx &AÀo»] ab aliis Lat 8 vo ó 

ὕστερον — 268, 1 καὶ διαφυ uno folio exciso perierunt V δὲ LAMWE — *Kaiccp 
χαισᾶρ 

κατασχὼν] καὶ γὰρ κατασχὼν s.man.rec. P ἔἘτὸ] τὸν P, om. F 9 πέραν — 
Ἰονίου om. Lat Ἰονίου] iogótvov PW ἰωνίου A!'E! 10 Ἐδιεγνώχει πέμπειν 
tr. FLAMW 11 εὐτρεπίζη E Ἐἔτὰ κατ᾽ αὐτὴν] κατὰ ταύτην PF τὸ χατὰ 
ταύτην L τὸ κατ᾿ αὐτὴν W | 12 δὲ FLAMWE οὐχ] ----" οὐχ À οὗτοσ οὐχ 
W *ovz ἀπώνατο FLAM οὐκ ἀπόνατο W 14 à] δὲ E, om. W 

15 νεκρὸς] νεχρὺσ αὐτοῦ (v S, v ex o corr. L) FLAMWE χεχηδευμένος Om. 

F 1; i. marg. .YV Lat σχηπίων ἘΜῈ σκιπίων, i. marg. ἡ A 18 δὲ 
* » , - » ( , 

FLAMWE *aevro s. F 19 αἰτησάμενοσ FL αἰτισάμενοσ A 21 δὲ 
FLAMWE 22 ὑπὸ] ἐν E 23 x«i) suppl. L om. E 
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πριστοβούλου yvvaixa ἐχέλευσεν αὐτῇ OvvazoOTÉAlÀewy τὸν υἱὸν 
A yvíyovov xai τὰς ϑυγατέρας, ὧν τῆς ἑτέρας ἐρασϑεὶς ᾿1λεξάνδρας 

ὃ Φιλιπηιίων ἄγεται γυναῖχα. μετὰ δὲ ταῦτα ἀνελὼν αὐτὸν ὃ 
πατὴρ Πτολεμαῖος γαμεῖ ve τὴν ;1λεξάνδραν καὶ τῶν ἀδελφῶν αὖ- 
τῆς πρόνοιαν ποιούμενος διετέλει. 

VIII 1. Πετὰ δὲ τὸν Πομττηίου ϑάνατον xci τὴν νίχην τὴν 
bv αὐτῷ Καίσαρι “τολεμοῦντι xav. ΑἽἴγυτιτον σιολλὰ χρήσιμον ab- 
τὸν τιαρέσχεν 2dvvízavgog ὃ τῶν Ἰουδαίων ἐπιμελητὴς ἐξ ἐντολῆς 
Ὑρχανοῦ. Πιϑριδάτῃ τὲ γὰρ τῷ Περγαμηνῷ χομίζοντι ἐπικουρι- 
χὸν χαὶ ἀδυνάτως ἔχοντι διὰ Πηλουσίου ποιήσασϑαι τὴν πορείαν, 
σιερὶ δὲ Ἰσχάλωνα διατρίβοντι, ἧκεν 2dvvímavgog ἄγων Ἰουδαίων 
ὅτελίτας τρισχιλίους ἐξ Ιραβίας τε συμμάχους ἐλϑεῖν ἐπραγματεύ- 
σατο τοὺς ἐν τέλει" xal δι᾿ αὐτὸν oi χατὰ τὴν Συρίαν ἅπαντες 

ἐπεχούρουν ἀτιολείτεεσϑαι τῆς ὑττὲρ Καίσαρος προϑυμίας οὐ ϑέ- 
λοντες, ᾿Ιἀάμβλιχός τε ὃ δυνάστης xai Πτολεμαῖος ὃ Σοαίμου 4í- 
βανον ὄρος οἰχῶν αἵ ve πόλεις σχεδὸν ἅπασαι. Πιϑροιδάτης δὲ 
ἄρας ἐχ Συρίας εἰς Πηλούσιον ἀφιχνεῖται xai μὴ δεχομένων αὐτὸν 
τῶν ἀνθϑρώτιων ἐπτολιόρχει τὴν πτόλιν. ἠρίστευσε δὲ Αντίστατρος 
χατασύρας τι τοῦ τείχους χαὶ ὅδὸν εἰσττεσεῖν παρέσχετο τοῖς ἄλλοις 

εἰς τὴν στόλιν. xci τὸ μὲν Πηλούσιον οὕτως εἶχεν. τοὺς δὲ περὶ 

ἀντίπτατρον xci ΠΠιϑριδάτην ἀτειόντας τιρὸς Καίσαρα διεχώλυον 
οἱ Ἰουδαῖοι οἱ τὴν ᾿Ονίου [χώραν] λεγομένην χκατοιχοῦντες. πεείϑει 
δὲ xal τούτους τὰ αὐτῶν φρονῆσαι κατὰ τὸ ὁμόφυλον “Αντίσπτατρος 

xal μάλιστα ἐπιδείξας αὐτοῖς τὰς Ὑρχανοῦ τοῦ ἀρχιερέως ἐπιστο- 

λάς, ἐν αἷς αὐτοὺς φίλους εἶναι Καίσαρος τταρεχάλει καὶ ξένια καὶ 

$ 126 — bell. Iud. I 185. 

PFLAMWE Lat Zonaras I p. 404. 
1 Ἑαὐτῇ] αὐτῆσ ὑπ᾽ Ἢ αὐτὴν ed. pr. eam Lat ἀποστέλλειν W — 2 ἀλε- 

ξάνδρασ ἐρασϑεὶσ tr. FLAMW Ἐάλέξανδρος E 4 γαμεῖ τε] γαμεῖται E 
Ἐ Αλεξάνδραν om. Lat — 6 i. marg. εϑ΄ sic (9 ex z corr. F) FL XV7 Lat 
1 *zoàlià] εἰσ πολλὰ FLAMW αὑτὸν] αὐτὸν PAME αὐτὸν (ov ex o corr. 
L) γενέσϑαι FL ἑαυτὸν Zon — 8 *z«géogtv Avtinatgoc om. F — ó om. M 
9 Μιϑριδάτῃ — τῷ om. W tO μιϑριδάτη E *ze om. M ed. pr. γὰρ 
om. PLE Ἐπεργαμινῶ P χκομίζοντι ἐπικουρικὸν] dum per curicum transiret 

Lat 10 zzAovolov, litt. ἡλου i. ras. Δ 15 ὃ Σοαίμου] ὃ ουαιμου Ῥ ὃ υἱὸσ 
αὐτοῦ AMWLat ὃ υἱὸσ αὐτοῦ καὶ ϑολομαῖοσ ὃ σοέμου FL 16 οἰχῶν] habi- 
tantes Lat i marg. x' Ε 18 Ἐηρίστευε FLAMW 19 χατασύρας] καὶ πρῶ- 

τοῦ κατασύρασ FLAMWELat “χατασύρα 8. τα. 21, καὶ om. FLAMWE 
Ἐ παρέσχε (εν ΑἸ) AMW 22 Ἰουδαῖοι] ἰουδαῖοι αἰγύπτιοι FLAMWE Lat 
οἵ om. LAMWE λεγομένην χώραν tr. FLAMWE χώραν fort. spurium, 
cf. XIII 287 25 *gv αἷς — 264, 2 ὑπήκουον om. Lat 
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πάντα và ἐπιτήδεια χορηγεῖν τῷ στρατῷ. xal oi μὲν ὡς ἑώρων 
Ἀντίπατρον xal τὸν ἀρχιερέα συνϑέλοντας ὑττήχουον. τούτους 
δὲ προσϑεμένους ἀκούσαντες οἱ ττερὶ Ménuguv ἐχάλουν xal αὐτοὶ 
τὸν ΠΠιϑριδάτην πρὸς ἑαυτούς" χἀχεῖνος ἐλϑὼν xal τούτους za ga 

λαμβάνει. i 
2. Ἐπεὶ δὲ τὸ χαλούμενον Zékra ἤδη περιεληλύϑει, συμβάλλει 

τοῖς στολεμίοις ττερὶ τὸ χαλούμενον Ἰουδαίων στρατόττεδον. εἶχε 
δὲ τὸ μὲν δεξιὸν χέρας ΠΠιϑριδᾶτης, τὸ δ᾽ εὐώνυμον Ἄντίπτατρος. 
συμστεσόντων δὲ εἰς μάχην χλίνεται τὸ τοῦ Π]ιϑριδάτου χέρας καὶ 
παϑεῖν ἂν ἐχινδύνευσεν τὰ δεινότατα. ei μὴ παρὰ τὴν ἠόνα τοῦ 
ποταμοῦ σὺν τοῖς οἰχείοις στρατιώταις “ἀντίπατρος χσεαραϑέων 

γενιχηχὼς ἤδη τοὺς πολεμίους τὸν μὲν δύεται, προτρέπει δ᾽ εἰς 
φυγὴν τοὺς νενιχηχότας «Τἰγυπτίους. aigei δ᾽ αὐτῶν χαὶ τὸ στρα- 

τόττεδον ἐπειμείνας τῇ διώξει, τόν «e Π]ιϑριδάτην ἐκάλει τελεῖστον 

ἐν τῇ τροτιῇ διασχύντα. ἔπεσον δὲ τῶν μὲν περὶ τοῦτον ὀχταχό- 
σιοι, τῶν δ᾽ ᾿Αντιπτάτρου πεντήχοντα. ιϑριδάτης δὲ περὶ τού- 
των ἐπιστέλλει Καίσαρι τῆς ve νίχης αὐτοῖς ἅμα καὶ τῆς σωτηρίας 

αἴτιον τὸν “Ἵντίττατρον ἀττοφαίνων, ὥστε τὸν Καίσαρα τότε μὲν 
ἐπαινεῖν αὐτόν, χεχρῆσϑαι δὲ παρὰ πάντα τὸν πόλεμον εἰς τὰ 
χινδυνωδέστατα τῷ «““ντιπιάτρῳ᾽ xol δὴ καὶ τρωϑῆναι συνέβη τταρὰ 
τοὺς ἀγῶνας αὐτῷ. 

8. Καταλύσας μέντοι Καῖσαρ μετὰ χρόνον τὸν πόλεμον καὶ 
εἰς Συρίαν ἀττοτιλεύσας ἐτίμησεν μεγάλως, Ὑρκανῷ μὲν τὴν ἀρ- 
χιερωσύνην βεβαιώσας, ΦΑντιπτάτρῳ δὲ πολιτείαν ἐν Ῥώμῃ δοὺς 
xal ἀτέλειαν σιανταχοῦ. λέγεται δ᾽ ὑπὸ πολλῶν Ὑρχανὸν ταύτης. 

$ 132 — bell. Iud. I 190. 

PFLAMWE Lat Zonaras I p. 404. 

1 Ἐχωρηγεῖν P — écgov] ἐθεώρουν E. 2 τὸν ἀντίπατρον FLAMWE 
συνϑέλοντας] συνελθόντασ (A49 i. ras. A) FLAMWE 3 Ἐπροϑεμένουσ W 

4 πρὸσ αὐτοὺσ FLAMWE 6 ἐπὶ LAW etutuid.Lat δὴ] oc ἤδὴ FLAMW 
et αὖ υἰᾶ. Lat παρεληλύϑει LAMW etutuid.Lat Ἐσυμβάλει F 8. *zépac] 
uíooc P  ó&FLAMWE 10 Ἐἐχινδύνευσε-, σ suppl. A δεινώτατα L ηϊόνα 
codd. E 12 προτρέπει τρέπει FLAMW τρέπεται E. δὲ FLAMWE 18 αἴρει 
PFLWE δὲ FLAMWE  *avtoP τὸ ὁ. Ρ 14 Ἐάνεχάλει coni 
15 *rgom;z] --- τροπῆι ἃ προτροπῆ W post Ἐτροπῇ 2—3]litt. eras. M  *cov] 

τούτων FLAMW τοῦτον om. FLAMW — *oxrazooíovo FLAMW — 16 δὲ 
FLAMWE πεντήκοντα! τεσσαράκοντα LAMW Lat ὀγδοήκοντα bell. Iud. 
Ἐπερὶ τούτων om. AMW 17 i. marg. YV11I Lat — 20 Ἐχινδυνοδέστατα 1." 
*rj] ex τῶν corr. F ex τὸν corr. M "ἀντιπάτρω, o ex ov corr. ΕΜ *ovvégy 
τρωϑῆναι tr. M τροϑῆναι L! — 21 αὐτωι, ovex corr. ἃ 22 χαίσαρα F 
μετὰ] κατὰ 1, 23 Ἐμὲν] μέντοι FLW 25 πανταχοῦ — δ Ἶ καὶ πανταχῆ 
δὲ λέγεται καὶ E δὲ FLAMW 
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χοινωνῆσαι τῆς στρατείας xai ἐλθεῖν εἰς Αἴγυτπιτον, μαρτυῤεῖ δέ 

μου τῷ λόγῳ καὶ Στράβων ὁ Κατιτάδοξ λέγων ἐξ Mauwíov ὀνό- 
ματος οὕτως" , μετὰ τὸν Πιϑριδάτην εἰσβαλεῖν εἰς τὴν “1ἴγυτιτον 
χαὶ Ὑρχανὸν τὸν τῶν Ιουδαίων ἀρχιερέα.“ ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος Στρά- 
Bow xal, ἐν ἑτέροις σιἄλιν ἐξ Ὑψιχράτους ὀνόματος λέγει οὕτως" 
τὸν δὲ Πιϑριδάτην ἐξελϑεῖν μόνον, χληϑέντα δ᾽ εἰς σχκάλωνα 
ντίσιατρον iz αὐτοῦ τὸν τῆς Ιουδαίας ἐπιμελητὴν τρισχιλίους 
αὐτῷ στρατιώτας συμτιαρασχευάσαι x«l τοὺς ἄλλους δυνάστας τερο- 

τρέψαι, χοινωνῆσαι δὲ τῆς στρατείας χαὶ Ὑρχανὸν τὸν ἀρχιερέα." 
ταῦτα μὲν Στράβων φησίν. 

4. Ἐλθὼν δὲ xci ᾿Τντίγονος ὃ ᾿Τριστοβοίλου πρὸς Καίσαρα 
τὴν τὲ τοῦ πατρὸς αἀτωδύρετο τύχην xal ὡς δι᾿ αὐτὸν ἀποϑάνοι 
φαρμάχοις ἀναιρεϑεὶς ᾿Τριστόβουλος καὶ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ χτεί- 
γαντος τιελέχει Σχιτείωνος, ἐδεῖτό τε λαβεῖν οἶχτον αὐτοῦ τῆς ἀρ- 

χῆς ἐχβεβλημένου, Ὑρκανοῦ δὲ ἐπὶ τούτοις καὶ ᾿ντισεάτρου κατη- 
γόρει βιαίως ἐξηγουμένων τοῦ ἔϑνους «ai εἰς αὐτὸν τεαρανομησάντων. 
σχεαρὼν δ᾽ ᾿ντίπιατρος ἀτιελογεῖτο μὲν ózig ὧν ἑώρα τὴν χκατηγο- 
Qíav κατ᾽ αὐτοῦ γεγενημένην, νεωτεριστὰς δ᾽ ἀπέφαινε τοὺς ττερὶ 
τὸν Ἀντίγονον xal στασιώδεις, ὅσα τὲ πτονήσειεν αὐτὸς καὶ συνερ- 

γήσειεν ὑτεεμέμνησχεν ἐπεὶ τοῖς στρατεύμασιν * ποιούμενος τοὺς λό- 
γους ὧν αὐτὸς ἣν μάρτυς. διχαίως τὲ ἔλεγεν “Τριστόβουλον μὲν 
εἰς Ῥώμην ἀνάσπαστον γεγονέναι τιολέμιον ἀεὶ καὶ μηδέποτε εὔ- 
vovy ὑτιάρξαντα Ῥωμαίοις, τὸν δ᾽ ἀδελφὸν αὐτοῦ χολασϑέντα ἐπὶ 

$ 140 — bell. Iud. I 195. 

PFLAMWE Lat Zonaras I p. 404. 
1 στρατείας) Dindorf στρατιᾶσ codd. E militiae Lat 2 καὶ om. FLAMW 

3 μετὰ] PLat μετὰ δὲ FLAMW τὸν] τὸ M etex corr. αὶ εἰσβάλλειν FL. — 5 ἐν 
ἑτέρω AMW alibi Lat πάλιν om. F 6θ τὸν δὲ --- 8 συμπαρασχευάσαι] mithrida- 
lem solum eaisse uocatum autem secundo cui antipater iudeae tutor in ascalone tria 
milia militum illi praeparauit Lat δὲ! uiv FLAMW 9 στρατείας] Dindorf 
στρατιᾶσ Codd. militiae Lat 11 δὲ] δὲ τότε E Ἐάντίγωνοσ F Ἐπρὸς] 
τότε πρὸσ FLAMW Lat 12 "τοῦ om. P Ἐάἀπωδυρετω 1, Ἐτύχη»] τελευ- 

τὴν P calamitatem Lat 13 *'AocróflovAoc om. Lat 14 σκήπίωνοσ F 
σχιπίωνοσ, i. marg. ascriptum z Α σχηπίωνοσ ME 15 *ói] δ᾽ AMW ce coni 
17 δὲ FLAMWE κατ᾽ αὐτοῦ τὴν κατηγορίαν tr. FLAMWE 18 γενομένην 
FE γινομένην LAMW δὲ FLAMW 19 αὐτὸς] αὐτοῖσ PFLAME 
ipse Lat 20 ἕτοῖσ στρατηγήμασι FLAMW — excidit Caesaris mentio aliaque 

Ἐποιούμενος tovc λόγους om. Lat 21 ἔτεϊ δὲ F ed. pr. 22 ἀνάσπαστον) 
PA! ἀνάρπαστον FLMWE et ex corr. A tractum Lat γεγονέναι] γενόμενον 
PE *s)bvovv ὑπάρξαντα] τοῦτον ὑπερβάντα P 28 δὲ FLAMWE ἔχολα- 
σϑέντα)] κρατηϑέντα FLAMW 
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ληστείᾳ ὑπὸ Σχιτίωνος τυχεῖν ὧν ἄξιος ἦν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ βίαν καὶ 

dista» τοῦτο τταϑεῖν τοῦ δράσαντος. 
5. Τούτους “ΑΤντιπιάτρου ποιησαμένου τοὺς λόγους Καῖσαρ Ὑρ- 

χανὸν μὲν ἀποδείχνυσιν ἀρχιερέα, ᾿Αντιτιάτρῳ δ᾽ ἐφίησιν δυναστείαν 
ἣν αὐτὸς προαιρεῖται. τούτου δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ ποιησαμένου τὴν χρέ- 
σιν, ἐπίτροπτον αὑτὸν ἀποδείχνυσιν τῆς Ἰουδαίας. ἐπιτρέπει δὲ 
χαὶ Ὑρχανῷ τὰ τῆς πατρίδος ἀναστῆσαι τείχη ταύτην αἰτησαμένῳ 
τὴν χάριν" ἔτι γὰρ ἐρήριπτο Πομπηίου χαταβαλόντος" xci ταῦτα 
ἐπιστέλλει τοῖς ὑπάτοις εἰς Ῥώμην ἀναγράψαι ἐν τῷ Καπετωλίῳ. 
χαὶ τὸ γενόμενον ὑπὸ τῆς συγχλήτου δόγμα τοῦτον ἔχει τὸν τρό- 
στον" ,.4Δ]εύκιος Οὐαλέριος “ευχίου υἱὸς στρατηγὸς συνεβουλεύσατο 
τῇ συγχλήτῳ εἴδοις “εκεμβρίαις ἐν τῷ τῆς Ὁμονοίας ναῷ. γραφο- 
μένῳ τῷ δόγματι παρῆσαν “Ἰούχιος Κωπώνιος “Δευχίου υἱὸς Κολ- 
λίνα xci Παπείριος Κυρίνα. περὶ ὧν Αλέξανδρος ᾿Ιάσονος xoi 
Νουμήνιος ΑΑντιόχου xal “41λέξανδρος Δωροθέου Ἰουδαίων τερε- 
σβευταί, ἄνδρες ἀγαϑοὶ χαὶ σύμμαχοι διελέχϑησαν ἀνανεούμενοι 
τὰς σιροὐπτηργμένας πρὸς Ῥωμαίους χάριτας καὶ τὴν φιλίαν, xal 
ἀσπίδα χρυσῆν σύμβολον τῆς συμμαχίας γενομένην ἀνήνεγχαν ἀπὸ 
χρυσῶν μυριάδων πέντε, xol γράμματ᾽ αὐτοῖς ἠξίωσαν δοθῆναι 
σερός τὲ τὰς αὐτογομουμένας πόλεις xoi πρὸς βασιλεῖς ἱπὲρ τοῦ 
τὴν χώραν αὐτῶν χαὶ τοὺς λιμένας ἀδείας τυγχάνειν xal μηδὲν ἀδὲ- 

8 143 — bell. Iud. I 199. 

PFLAMWVELat Zonaras I p. 405. 
t 

1 σχηπίωνοσ F σχκιπίωνοσ, i.marg. ascripsit ἡ A σχηπίωνοσ ME 2 τοῦ] 

ὑπὸ τοῦ — 3 i marg. XVIIII Lat - Καῖσαρ) ne καἰααρα W 4 ἀπο- 

δείκνυσι L δ᾽ ἐφίησιν] δὲ δίδωσι (-ιν W) LAMW δ᾽ s δε F δὲ ἀφίησι E 
uero — donauit Lat * δυναστείαν] στρατίαν P potestatem Lat 9 ἔπρο- 
αἱρεῖται, ὁ s. m. 2L τούτου — κρίσιν om. Lat tovtov] τοῦτο P ταύτην 

E δὲ] om. Ρ δ᾽ E Ἐδὲ ἐπ᾿ [τ πῈ8Ὲ ποιησάμενοσ WE θ ἔἘάπο- 
δείκνυσιν] constituens Lat — 1 *zai om. W — *zeroíóoc] [« «τρίδοσ Ἐ — *aitz- 
σαμένου PFL 8 ἔτι γὰρ ἐρήριπτο] ἔρριπτο γὰρ ἔτι F. ἔρριπτο γὰρ LAMW 
ἔτι γὰρ ἔρριπτο E nam adhuc diruti iacebant Lat Ἐταᾳῦτ᾽ FLAMW 
9 *éd|««««£AAe ΕΒ 11i marg. χα΄ L Aevxíov] λούχιοσ P ^ στρατηγὸς] 
consul Lat 12 ἴδοισ P εἰδοῖσ LAM 13 λεύχιος ed. pr. χοπώνιοσ AMW 
copinio Lat Μευχίου υἱὸς om. P υἱὸσ i.ras. F Κολλίνα om. F 
14 zai Παπείριος! et cepario (cepterio cod. Can.) Lat παπίριοσ FLAW παπύ- 

ριοσ Μ χυρινᾶ FLA ᾿Αλέξανδρος] ᾿Αντίπατρος Ritschl mus. Rh. 28, 516, 
anno ἃ. Chr. 139 Simone sacerdotium tenente haec gesta esse putans ἰάσωνοσ 

LM! 15 νοουμήνιοσ F 17 φιλίαν) φιάλην ΕἾ 18 γενομένην, ye ex γι 
corr. L 19 χρυσῶν] solidorum Lat 20 τε om. AMW — litt. εἰσ καὲ — 
τοῦ τὴν 1. τᾶ8. angustiore m. 2 A καὶ — βασιλεῖς om. WLat πρὸς om. AM 
21 τὴν] τήν τε FL. &óíao Ρ μηδένα FL 
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χεῖσθαι, ἔδοξεν συνθέσϑαι φιλίαν χαὶ χάριτας πιρὸς αὐτούς, χαὶ 

ὅσων ἐδεύϑησαν τυχεῖν ταῦτ᾽ αὐτοῖς σπιαρασχεῖν wal τὴν κομισϑεῖ- 
σαν ἀσπίδα τπιροσδέξασθϑαι.“ ταῦτα ἐγένετο ini Ὑρχανοῦ ἀρχιε- 
ρέως xal ἐϑνάρχου ἔτους ἐνάτου μηνὸς Πανέμου. 

Evgaro δὲ xal παρὰ τοῦ τῶν ϑηναίων δήμου τιμὰς Ὑρχα- 
γὸς πολλὰ καὶ αὐτὸς εἰς αὐτοὺς χρήσιμος γενόμενος, ἔττεμψάν τε 
αὐτῷ ψήφισμα τοῦτον περιέχον τὸν τρόττον" mi τερυτάνεως xal 
ἱερέως «Ἰιονυσίου τοῦ ᾿σκλητιιάδου μηνὸς Πανέμου ττέμτιτῃ ἀτει- 
ὄντος ἐπτεδόϑη [τοῖς στρατηγοῖς] ψήφισμα ϑηναίων. ἐπὶ AMya- 
ϑοχλέους ἄρχοντος Εὐχλῆς ἸΠενάνδρου 1λιμούσιος ἐγραμμάτευε 
Ἰηουνυχιῶνος ἑνδεκάτῃ τῆς movraveíag ἐχχλησίας ἀγομένης ἐν τῷ 
ϑεάτρῳ τῶν προέδρων ἐπεψήφισεν Φωρόϑεος Ἐρχιεὺς xoi oi 
συμητρόεδροι * τῷ δήμῳ, “ιονύσιος Διονυσίου εἶσεεν" ἐτεειδὴ Ὑρ- 
χανὸς ᾿Αλεξάνδρου ἀρχιερεὺς καὶ ἐθνάρχης τῶν Ιουδαίων διατελεῖ 

κοινῇ Té τῷ δήμῳ καὶ ἰδίᾳ τῶν πολιτῶν ἑχάστῳ εὔνους ὧν καὶ 
zt 0r χρώμενος σιερὶ αὐτοὺς σπουδῇ χαὶ τοὺς παραγινομένους A9- 

γαίων ἢ κατὰ τιρεσβείαν ἢ κατ᾽ ἰδίαν πρὸς αὐτὸν ὑποδέχεται gu- 
λοφρόνως χαὶ τιροττέμτεει τῆς ἀσφαλοῦς αὐτῶν ἐπανόδου ττρονοού- 
μενος, ἐμαρτυρήϑη μὲν χαὶ “ερότερον τιερὶ τούτων, δεδόχϑαι δὲ zai 
viv “Ιιονυσίου τοῦ Θεοδώρου Σουνιέως εἰσηγησαμένου καὶ ττερὶ τῆς 
τἀνδρὸς ἀρετῆς ὑττοομνήσαντος τὸν δῆμον, xoi ὅτι προαίρεσιν ἔχει 

PFLAMW Lat 

1 ἔδοξεν ovv9£o9« ἔδοξε δὲ συνϑθέσϑαι FL ἔδοξεν οὖν ϑέσϑαι AMW placuit 

igitur — componere Lat χάριτοσ L 2 ὅσον FL! ταῦτα AM ταῦτ᾽ — 
παρασχεῖν om. W —. 3 ἐγίνετο AMW 4 ἐννάτου FW ὅ εὕρετο M et ex corr. 
A ηὕρατο FL δὲ] δὴ AMW ἀϑηναίου W 6 zal αὐτὸς om. FLAMWLat 

χρήσιμοσ γενόμενοσ εἰσ αὐτοὺσ tr. F χρήσιμοσ εἰσ αὐτοὺσ γενόμενοσ tr. 
LAMW ἔπεμψεν P 7 αὐτῷ ψήφισμα] ψήφισμα (ψ i. ras. A) γράψαντεσ 
αὐτῶ (à cum sequenti τ ex ον corr. 1) FLAMW ei scriptum — decretum Lat 
περιέχον] περιέχοντα P. ἔχον FAM ἔχων L ἔχοντα  τρυτάνεωσ 17, 8 τοῦ 
om, P πέμπτῃ ἀπιόντος] uicesimo quinto die Lat 9 ἀπεδόϑη Krebs 

toic στρατηγοῖς om. P; uid. Hermes uol Xl p. 452 10 Εὐχλῆς — 11 Movvv- 
χιῶνος om. M — ygauuevsvs] Óyoeuuavsvo| t P 11 μουνυχιῶνοσ, v ex x corr. 
F munichionis Lat τῆς] ἑνδεκάτῃ τῆς Dindorf πρυτανίασ Ῥ ἀγο- 
μένης] γενομένησ FAMW γινομένησ 1, 12 ἐπεψήφισεν] ἐπέψησε F Ἐβρχιεὺς] 
Corsini ἀρχιερεὺσ codd. Lat 18 συνπρόεδροι PFL ἔδοξεν ante τῷ δήμῳ 
inserit Boeckhius Διονυσίου] διονυσίω P 14 διατελεῖ] διὰ τέλουσ Ῥ 
19 τῶν δήμων P ἑχάστου P εὔνους ὧν] εὐνοῶν FLAMW fidelis 
existens Lat 16 παραγιγνομένουσ AM 17 xat? ἰδίαν] κατ᾽ ἰδίαν πρό- 
φασιν FLAMW priuatin Lat πρὸς] óo FLAMW 19 δέδοχται FLAMW 
placet Lat 20 Διονυσίου] P Lat ϑεοδοσίου FLAMW ϑεοδόρου W 
21 xci om. Lat 
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ποιεῖν ἡμᾶς ὅ vi ποτ᾽ ἂν δύνηται ἀγαϑόν, τιμῆσαι τὸν ἄνδρα 
χρυσῷ στεφάνῳ ἀριστείῳ xarà τὸν νόμον, xol στῆσαι αὐτοῦ εἰχόνα 
χαλχῆν ἐν τῷ τεμένει τοῦ Δήμου καὶ τῶν Χαρίτων, ἀνειπεῖν δὲ 
τὸν στέφανον ἐν τῷ ϑεάτρῳ “Διονυσίοις τραγῳδῶν τῶν καινῶν ἀγο- 
μένων xci Παναϑηναίων xci Ἐλευσινίων xal £v τοῖς γυμνικοῖς 

ἀγῶσιν, ἐπιμεληθῆναι δὲ τοὺς στρατηγοὺς διαμένοντί τὲ αὐτῷ χαὶ 
φυλάττοντι τὴν πρὸς ἡμᾶς εὔνοιαν εἶναι τᾶν ὅ τι ἂν ἐπινοήσωμεν 
εἰς τιμὴν xci χάριν τῆς τἀνδρὸς σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας, ἵνα τού- 
τῶν γινομένων φαίνηται ὃ δῆμος ἡμῶν ἀποδεχόμενος τοὺς ἀγαϑοὺς 
xci τῆς προσηχούσης ἀμοιβῆς ἀξιῶν χαὶ ζηλώσῃ τὴν περὶ ἡμᾶς 
σπουδὴν τῶν ἤδη τετιμημένων" ἑλέσθαι δὲ xal τερέσβεις ἐξ ἅτεάν- 
των “ϑηναίων, οἵτινες τὸ ψήφισμά τὲ αὐτῷ χομιοῦσι xal παρα- 
χαλέσουσιν προσδεξάμενον τὰς τιμὰς πειρᾶσϑαΐ τι ποιεῖν ἀγαϑὸν 
ἡμῶν ἀεὶ τὴν ττόλιν. αἱ μὲν οὖν παρὰ Ῥωμαίων καὶ τοῦ δήμου 
τοῦ “ϑηναίων τιμαὶ τιρὸς Ὑρχανὸν τὸν ἀρχιερέα καὶ διὰ τούτων 
ἡμῖν δεδήλωνται. 

IX. 1. Καῖσαρ δὲ διοικήσας τὰ xavà τὴν Συρίαν ἀπέπλευσεν. 
ὡς δὲ Καίσαρα προπέμψας ἐκ τῆς Συρίας ᾿4ντίπατρος εἰς τὴν 
Ιουδαίαν ὑπέστρεψεν, ἀνεγείρει μὲν εὐθὺς τὸ τεῖχος ὑπὸ Πομπη- 
íov χαϑηρημένον xal τὸν χατὰ τὴν χώραν ϑόρυβον ἑπιὼν χατέ- 
στελλεν, ἀτιειλῶν τε ἅμα xal συμβουλεύων γτρεμεῖν" τοὺς μὲν γὰρ 
τὰ 'YoxavoU φρονοῦντας ἐν εὐδίᾳ διάξειν xoi βιώσεσϑαι τῶν ἰδίων 
ἀτεολαύοντας χτημάτων ἀταράχως, προστιϑεμένους δὲ ταῖς ἔχ τοῦ 

8 156 — bell. Iud. I 201. 

PFLAMVWELat 

10 τι] διότι LW 2 ἀριστείῳ] optima Lat χαὶ στῆσαι αὐτοῦ Om. 
P ὃ χαλχῆν, αλ i.ras. M τεμένι F ὅ Παναϑηναίοις καὶ Ἐλευσινίοις 
Lowthius καὶ spurium uid. γυμνηκοῖσ P 1 φυλάττοντη διαφυλάσσοντι 
FLAMW ᾿λάσσοντι τὴν redit V 8 τοῦ ἀνδρὸσ (oU ἀν i.ras. A) AM 
9 γενομένων FLAMVW 10 ἀμοιβῆς] vus M ζηλώσει PFLV 
11 τῶν] ἐκ τῶν V ἕκαστος τῶν Gutschmid ἁπάντων] ἁπάντων τῶν ἈΜῊΝ 

12 ᾿ϑηναίων om. W τε αὐτῶ χομιοῦσι τὸ ψήφισμα tr.  χομίζουσιν P 
13 πειράσϑαῆ σπείσασϑαι P τῇ τε AMW 14 ἀεὶ om. ed. pr. 

ἀεὶ ἀγαϑὸν ἡμῶν tr. V ἡμῶν ἀεὶ ἀγαϑὸν tr. W 15 τοῦ] τῶν FLAMW xal 
τῶν V τὸν — τούτων om. FLAMVWLat 16 δεδήλωνται δεδήλωνται 
(δεδήλωται FLW) ἱκανῶσ FLAMVW 11 Καῖσαρ) ὁ καῖσαρ LVW 0 ὃ Καίσαρ 
(prius ó add. rubricator) F "ἀπέπλευσεν — Συρίας om. W 20 ἐϑόρυβον) 
ϑρύλον LAW ϑρύλλον M et 1. marg. F. seditionem Lat — 21 τοὺς] τὰ FLAMVWE 

Ἐγὰρ om, W 22 τὰ om. FLAMVWE εὐδίᾳ] εὐδαιμονία FLAMVW 

feliciter Lat βιώσασϑαι FLW et m. 1 cod. Busb. E κ28. Ἐάἀπρλάβοντασ P 
ἀπολαβόντασ Ἐ Ἐχαῖς)] τοὺσ L 
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γεωτερίξειν ἐλγείσιν xal τοῖς G7 αὐτῶν κέρδεσιν προσανέχοντας 
αὐτὸν μὲν ἕξειν ἀντὶ προστάτου δεσπότην, Ὑρκανὸν δὲ ἀντὶ βασι- 
λέως τύραννον. Ῥωμαίους δὲ zal Καίσαρα τειχροὺς av9^ ἡγεμόνων 

πολεμίους" οὐ γὰρ ἀνέξεσϑαι μεταχινούμενον ὃν αὐτοὶ χατέστησαν. 
ταῦτα λέγων χαϑίστα τὰ χατὰ τὴν χώραν. 

2. Βραδὺν δ᾽ δρῶν xal νωϑῆ τὸν Ὑρχανὸν Dorn μὲν τὸν 
πρεσβύτατον τῶν παίδων Ἱεροσολύμων xai τῶν στέριξ στρατηγὸν 
ἀποδείχνυσιν, τῷ δὲ μετ᾽ αὐτὸν Ἡρώδῃ τὴν Γαλιλαίαν ἐπέτρεψεν 
γέῳ τιαντάπασιν ὄντι" σπιεντεχαίδεχα γὰρ ἐγεγόνει μόνα ἔτη. βλάτ- 
τει δὲ οὐδὲν αὐτὸν ἡ νεότης, ἀλλ᾽ ὧν τὸ φρόνημα γενναῖος ὃ νε- 
avíac ἀφορμὴν εὑρίσκει zt Qty o ua εἰς ἐχίδειξιν τῆς ἀρετῆς. χατα- 

λαβὼν γὰρ Ἐζεχίαν τὸν ἀρχιλῃστὴν τὰ προσεχῆ τῆς Συρίας χατα- 

τρέχοντα σὺν μεγάλῳ στίφει, τοῦτον συλλαβὼν χτείνει xai τεολλοὺς 
τῶν σὺν αὐτῷ λῃστῶν. σφόδρα δὲ αὐτοῦ τὸ ἔργον τοῦτο ἠγάπησαν 
οἱ Σύροι" ποϑοῦσι γὰρ αὐτοῖς ἀπηλλάχϑαι τοῦ ληστηρίου τὴν χώ- 
ραν ἐχαϑάρευσεν. ὕμνουν γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ χατά τε χώμας 
χαὶ χατὰ πόλεις ὡς εἰρήνην αὐτοῖς παρεσχηκότα xci ἀσφαλῆ τῶν 
χεημάτων ἀπόλαυσιν. ἐγένετο δὲ διὰ τοῦτο xci Σέξστῳ Καίσαρι 
γνώριμος ὄντι συγγενεῖ τοῦ μεγάλου Καίσαρος καὶ διέποντι τὴν 
Συρίαν. ζῆλος δ᾽ ἐμτείτετει τῶν Ἡρώδῃ τεπραγμένων Φασαήλῳ 
τῷ ἀδελφῷ, καὶ πρὸς τὴν εὐδοχίμησιν αὐτοῦ κινηϑεὶς ἐφιλοτιμεῖτο 
μὴ ἀπολειφϑῆναι τῆς ὁμοίας εὐφημίας, xci τοὺς ἐν τοῖς ἹἽεροσο- 

ἃ 157 — bell. Iud. I 202. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 405 Exc Peiresc. 

3 *dyt AMW ὃ ἕταῦτα] i. marg. χβ΄ ΕἸ, χαϑίστα] Zon χαϑιστὰ P 
xa9ut& E χαϑίστα δι ξαυτοῦ FLAMVW 6 i marg. ΧΑ Lat | E δ᾽ om. 
Ρ δὲ αὶ *vo95v PFL μὲν] μὲν οὖν P 1 Ἐτῶν] αὐτοῦ τῶν FLAMVW 

ἱεροσολυμιτῶν E 8. αὐτὸν, αὐ i.ras. V ἐπέτρεπεν P ἀνεπέτρεψε F ἐπιτρέ- 
πει E 9 Ἐπαντάπασιν ὄντι νέω tr. FLAMW πεντεκαίδεκα incip. Exc 

Ἐπεντεχαίδεχα] κε Casaubonus Ἐγὰρ] γὰρ αὐτῶ (αὐτῶ post ἔτη tr. E) 
FLAMVWEExc μόνον FLAMWEEXxe fort. recte — 10 *o»] ovL — *zo 
(τὸ L) φρονήματι FLV 11 Ἐἐπίδειξην Exc. 12 Ἑάρχιλιστὴν Exc 18 Ἔσυλ- 
λαβὼν] συνλαβὼν A κατασχὼν V 14 Ἐδ᾽ AMVW τοῦτο τὸ (τὸ om. Exc) 
ἔργον tr. EExc 15 ἀπηλάχϑαι Exc 16 2x«9£osvosv P ἐχαϑάρισεν Exc 
Bekker Ἔτε] τὰσ LAMW, om. V zóuac] κόμασ 1, χώραν Exc χώρασ E 
κατὰ om. V 17 πόλιν FLAMWE Ἐξῤρήνην, si i.ras. A. ἘἜπαρεσχη- 
κῶτα Exc 18 σέχστω FLA σέξτω VEExc σεβαστῶ W 19 *ovyysvg W 
*Kaicagoc] γῥωριμδσ L Ἐτὴν Συρίαν] τὰ τῆσ συρίασ FLAMW 20 δὲ 
FLAMWE Exc ἐνπίπτει P ἐχπίπτει E 21 Ἐεὐδοχήμησιν P Ἐἐφιλοτι- 
μήσατο (-τημ- A) FLAMVW — 22 * uz- ἀπολειφϑῆναι, μ ex 2, & ex 2 aut o corr. 
L Ἐῤπολειφϑεῖναι W τοῖς om. E 
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λύμοις εὐνουστέρους ἐποιεῖτο, δι᾿ αὐτοῦ μὲν ἔχων τὴν πόλιν, οὔτε 
δὲ ἀπειροχάλως τοῖς πράγμασι προσφερόμενος οὔτ᾽ ἐξυβρίζων εἰς 

162 τὴν ἐξουσίαν. ταῦτ᾽ ᾿Αντίπατρον ἐποίει ϑεραπείας παρὰ τοῦ 
ἔϑνους τυγχάνειν βασιλικῆς καὶ τιμῶν οἵων ἄν τις μεταλαμβάνοι 
τῶν ὅλων ὧν δεσιτότης. ὑπτὸ μέντοι τῆς ix τούτων λαμπρότητος 5 
οὐδὲν οἷα φιλεῖ συμβαίνειν πολλάχις τῆς πρὸς Ὑρχανὸν εὐνοίας 
σαρέβη xai πίστεως. 

163 3. Οἱ δ᾽ ἐν τέλει τῶν Ἰουδαίων δρῶντες τὸν “Ἵντίπατρον xai 
τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μεγάλως αὐξανομένους εὐνοίᾳ τε τῇ παρὰ τοῦ 

ἔϑνους xal προσόδῳ τῇ τε παρὰ τῆς Ἰουδαίας xai τῶν Ὑρχανοῦ 10 

164 χρημάτων, χαχοήϑως εἶχον πρὸς αὐτόν" xal γὰρ φιλίαν ὃ «Αντί- 

σεατρος ἣν τεξετοιημέγνος πρὸς τοὺς Ῥωμαίων αὐτοχράτορας καὶ χρή- 
ματα πείσας πέμψαι τὸν Ὑρχανὸν αὐτὸς λαβὼν νοσφίζεται τὴν 
δωρεάν ὡς ἰδέαν γὰρ ἀλλ᾽ οὐχ ὡς Ὑρχανοῦ διδόντος ἔπεμψεν. 

165 ταῦϑ᾽ Ὑρχανὸς ἀχούων οὐχ ἐφρόντιζεν, ἐν δέει δὲ ἦσαν oi πιρῶτοι 15 

τῶν Ἰουδαίων δρῶντες τὸν Ἡρώδην βίαιον xal τολμηρὸν xai vv- 
ρανγίδος γλιχόμενον" καὶ προσελθόντες Ὑρχανῷ φανερῶς ἤδη κατη- 
γόρουν Ἀντιπάτρου, καί »Μέχρι πότε, ἔφασαν, el τοῖς πραττο- 
μένοις ἡσυχάσεις; ἢ οὐχ δρᾷς ᾿Αντίπατρον μὲν καὶ τοὺς παῖδας 
αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν διεζωσμένους, σαυτὸν μέντοι τῆς βασιλείας ὄνομα 30 

106 μόνον ἀχούοντα; ἀλλὰ μὴ λανϑανέτω σὲ ταῦτα μηδὲ ἀκίνδυνος 
εἶναι νόμιζε δαϑυμῶν περί τὲ σαυτῷ xol τῇ βασιλείᾳ" ov γὰρ ἐπέ- 

$ 161 — bell. Iud. I 206. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 405 Exc Peiresc. 

1 Ἐεὐνουστάτουσ FLAMVW fautores Lat δι᾿ αὐτοῦ! δι᾿ αὑτοῦ AMV διὰ 
τοῦτο Exc 2 δ᾽ FLAMVW ᾿ἀπειρωχάλωσ L οὔτε EExc 3 "τὴν om. 
Exc ταῦτα EExc 4 *ueca2auBavoi] μέγα λαμβάνει P παραλαμβάνει F 

παραλαμβάνοι LAMW — 5 Ἐὼών om. F 6 οὐδὲν οἷα] οὐδενὸσ ἃ Exc οὐδὲν] 
om. FLAMVWLat, ante τῆς tr. ed. pr. φιλεῖ] xal φιλεῖ FLAMWExe τῆς] οὐ- 
δὲν cjo V 1 παραβέβηκεν ἢ πίστεωσ Exc παρέβη] ov παρέβη FLAMW 
χαὶ πίστεωσ παρέβη (τ. 8. δὲ EExc 9. Ἑαὐτοῦ] αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ LAMW 

"αὐξομένουσ AW 10 προσώδω παρὰ τοὺσ ἰουδαίουσ 1, 11 Ἐἦν ὃ 
ἀντίπατροσ tr. FLAMW *ó om. V 12 Ἐπεποιημένο - σ (eras. v) A 
Ῥωμαίων] δωμαίὀυσ L τῶν δωμαίων E 13 Ἐπείσας] πεῖσαι ΒΞ *avróc] 
ἅπερ αὐτὸσ Exc 14 ἴδια PEExc ἰδίᾳ coni γὰρ ἰδίαν tr. LAMVW 
γὰρ om. E 15 Ἐταῦϑ᾽ — 17 γλιχόμενον om. Lat ταῦτα EExc — *égpóv- 
τιζεν] ἐφρόντιζεν ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἔχαιρεν FLAMVWExe — "5; W — 16 "τυ- 
ραννίασ Ρ 17 προσελθόντες Ὑρχανῷ om. E Lat 18 "πότ᾽ FLAMVW 
ἔφασαν] τῶ ὑρχανῶ ἔφασαν ELat 19 ἡσυχάσεις] Hudson Bekker Exec 7ov- 
χάζεισ codd. E pateris Lat 5] ἢ FLME an Lat 20 μέντοι δὲ FLAMVWE Exc 

21 ἀλλὰ — ταῦτα Merauit L.— λανϑανάτω À — "ἀκινδύνωσ P 
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τροτίοί σοι τῶν πραγμάτων ᾿ντίσπεατρος καὶ οἱ zaióec αὐτοῦ νῦν 
εἰσιν, μηδὲ ἀπάτα σαυτὸν τοῖτο οἰόμενος, ἀλλὰ δεστόται φανερῶς 

ἀνωμολόγηνται" καὶ γὰρ Ἡρώδης ὁ παῖς αὐτοῦ Ezexíav ἀττέχτεινεν 

xal στολλοὺς σὺν αὐτῷ :ταραβὰς τὸν ἡμέτερον νόμον, ὃς κεχώλυκεν 
ἄνθρωττον ἀναιρεῖν καὶ πονηρὸν ὄντα, εἰ μὴ τιρότερον χαταχριϑεἴη 
τοῦτο πιαϑεῖν ὑπὸ τοῦ συνεδρίου. μὴ λαβὼν δὲ ἐξουσίαν ztagà σοῦ 

ταῦτα ἐτόλμησεν.“ 
4. Ὑρκανὸς δὲ ἀχούσας ταῦτα τιείϑεται" τεροσεξῆινψαν δὲ αὐτοῦ 

τὴν ὀργὴν χαὶ αἱ μητέρες τῶν ὑττὸ “Ηρώδου τιεφονευμένων᾽ αὗται 

γὰρ xa9' ἑχάστην ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ τταραχαλοῦσαι τὸν βασιλέα 
xai τὸν δῆμον, ἵνα δίχην Ἡρώδης ἐν τῷ συνεδρίῳ τῶν “τετεραγμέ- 
γων ὑπόσχῃ, διετέλουν. κινηϑεὶς οὖν ὑπὸ τούτων Ὑρχανὸς Ἡρώδην 
ἐχάλει διχασόμενον ὑπὲρ ὧν διεβάλλετο. ὃ δὲ ἧχεν τοῦ πατρὸς 
αὐτῷ παραινέσαντος μὴ ὡς ἰδιώτῃ μετὰ δ᾽ ἀσφαλείας εἰσελϑεῖν 
xal φυλαχῆς τῆς περὶ τὸ σῶμα, τά τε κατὰ τὴν Γαλιλαίαν ὡς ἐνό- 
μισεν αὐτῷ συμφέρειν ἀσφαλίσασϑαι. τοῦτον τὸν τρότιον ἁρμοσά- 
μένος xol μετὰ στέφους ἀτιοχρῶντος αὐτῷ πρὸς τὴν 000v, ὡς μήτε 
ἐπείφοβος Ὑρχανῷ δόξειε μετὰ μείζονος “ταραγενόμενος τάγματος 
μήτε γυμνὸς xal ἀφύλαχτος, ἤει πρὸς τὴν δίκην. Σέξστος μέντοι 
ὃ τῆς Συρίας ἡγεμὼν γράφει “ταραχαλῶν Ὑρχανὸν ἀπολῦσαι τὸν 
Ἡρώδην £x τῆς δίκης «ei προσαπειλῶν παραχούσαντι. τῷ δ᾽ ἦν 
ἀφορμὴ τὸ παρὰ τοῦ Σέξστου γράμμα πρὸς τὸ μηδὲν £x τοῦ συν- 
εδρίου παϑόντα ἀπολῦσαι τὸν Ἡρώδην" ἠγάπα γὰρ αὐτὸν ὡς 
υἱόν. χαταστὰς δὲ ἐν τῷ συνεδρίῳ μετὰ τοῦ σὺν αὐτῷ τάγματος 
Ἡρώδης κατέπληξεν ἅπαντας xoi χατηγορεῖν ἐθάρρει τὸ λοιττὸν 

$ 100 — bell. Iud. I 209. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 405 Exc Peiresc. 

1 coi] cov FLAMVWE Exc 2 μηδὲ — οἰόμενος om. ELat τοῦτο 
om. M 4 *zo2ovic] τοὺσ LAMVW omnes (qui cum eo erant) Lat Ἑαύτῷ] 

fin. Exc 10 "παραχαλῖν 11 ἐν om. PE. 12 "ἡρώιδην ἃ 14 αὐτὸν 
E  iówtgo FLAMVW ἰδιώτην Ὲ δὲ FLAMVWE "προσελθεῖν V 15 oc 
ὃν FLAMVW 16 αὐτῷ] om. M αὐτὸσ V ἀσφαλίσασϑαι. τοῦτον τὸν om. 
FLAMVWLat ἁρμωσάμενοσ L 17 *uev& — 600v] militum parua manu 
circumdatus uiam secabat Lat *enoyoovroc PFL . *oó0v] σύνοδον M 
18 παραγινόμενοσ FLAMW 19 Ῥἀφυλάχτωσ V 7ει] coni εἴη PFLAMWE 
1p V ἴῃ ed. pr. esset Lat σέχστοσ FLAW σέξτοσ VE 21 Ἑηρώιδην A 
*éx vic óixgo| suppl. M; uide ad 23 — *ro] τόδ δὲ Ε 22 ἔἘτὸ] xol τὰ 
FLVW ze) AM σέχστου FLAW σέξτου VE Ἐγράμματα FLAMVW 
"τὸ] vo M 23 Ἑηρώιδην A fere semper Ἐηγάπα — 24 viov u. 21 post 
δίχης tr. M — 25 Ἐχατέπληξε πάντασ FLAW 

167 

168 

169 

170 

171 



212 ANTIQ. IUD. XIV 171—176 (IX. 4) 

οὐδεὶς τῶν πρὶν ἀφιχέσϑαι διαβαλλόντων, ἀλλ᾽ ἣν ἡσυχία χαὶ τοῦ 
172 τί χρὴ ποιεῖν ἀπορία. διαχειμένων δ᾽ οὕτως εἷς τις Σαμαίας 

ὄνομα, δίκαιος ἀνὴρ καὶ διὰ τοῦτο τοῦ δεδιέναι χρείττων, ἀναστὰς 
εἶχτεν᾽ ἄνδρες σύνεδροι zal βασιλεῦ, εἰς δίκην μὲν οὔτ᾽ αὐτὸς 
οἷδά τινα τῶν 7τώπτοτε εἰς ὑμᾶς κεχλημένων οὕτω παραστάντα 
οὔτε ὑμᾶς ἔχειν εἰπεῖν ὑπολαμβάνω, ἀλλὰ “πᾶς δστισδηττοτοῦν 
ἀφῖχται εἰς τὸ συνέδριον τοῦτο χριϑησόμενος vastetvóc τεαρίσταται 
xal σχήματι δεδοιχότος καὶ ἔλεον ϑηρωμένου sag ὑμῶν, κόμην v 

178 ἐπιϑρέψας xol ἐσθῆτα μέλαιναν ἐνδεδυμένος. ὃ δὲ βέλτιστος Ἡρώ- 
δης φόνου δίχην φεύγων xci ἐπ᾽ αἰτίᾳ τοιαύτῃ χεχλημένος ἕστηχε 
τὴν ττορφύραν τιεριχείμενος xal τὴν κεφαλὴν κεχοσμημένος τῇ συν- 
ϑέσει τῆς χόμης xci πιερὶ αὐτὸν ἔχων ὅτελίτας, ἵνα ἂν καταχρί- 
γωμεν αὐτοῦ χατὰ τὸν νόμον, κτείνῃ μὲν ἡμᾶς, αὐτὸν δὲ σώσῃ 

174 βιασάμενος τὸ δίχαιον. ἀλλ Ἡρώδην μὲν ἐπεὶ τούτοις οὐκ ἂν μεμ- 
ψαίμην, εἰ τὸ αὐτοῦ συμφέρον ποιεῖται τιερὶ τελείονος ἢ τὸ νόμι- 
μον, ὑμᾶς δὲ καὶ τὸν βασιλέα τοσαύτην ἄδειαν αὐτῷ παρασχόντας. 
ἔστε μέντοι τὸν ϑεὸν μέγαν, xol οὗτος. ὃν νῦν δι᾿ Ὑρχανὸν ἀπο- 

115 λῦσαι βούλεσϑε, κολάσει ὑμᾶς τε xal αὐτὸν τὸν βασιλέα.“ διή- 
μαρτὲν δ᾽ οὐδὲν τῶν εἰρημένων. ὃ γὰρ Ἡρώδης τὴν βασιλείαν 
σπεαραλαβὼν τ:τάντας ἀπέχτεινεν τοὺς ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ Ὑρχανὸν : 

176 αὐτὸν χωρὶς τοῦ Σαμαίου" σφόδρα γὰρ αὐτὸν διὰ τὴν δικαιοσύνην 
ἐτίμησεν xal ὅτι τῆς πτόλεως μετὰ ταῦτα ττολιορχουμένης ὕτεό τὲ 
Ἡρώδου xci Σοσσίου τιαρήνεσεν τῷ δήμῳ δέξασϑαι τὸν Ἡρώδην 
εἰχτὼν διὰ τὰς ἁμαρτίας οὐ δύνασϑαι διαφυγεῖν αὐτόν. καὶ περὶ 
μὲν τούτων χατὰ χώραν ἐροῦμεν. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 406. m 

1 Ἐδιαβαλόντων FL 2. zog» L  mouivom.L  óàE οὕτω Ρ ovL 
σαμέασ MV et ex corr. Α σαμαῖοσ E sameus hic et infra Lat — 3 ὄνομα] om. 
i. marg. suppl. L τοὔνομα V ὀνόματι E 4 oit ] οὐδὲ E 5 πώποτεϊ 
πώποτε vm αὐτὴῆσ FLAMVW ἡμᾶσ LV ὑμᾶς — 6 οὔτε om. W 

6 *óu&c om. P 7 τοῦτο τὸ συνέδριον tr. FLAMVW — $8 ἐϑηρομένου P 

τε FLAMVWE 12 *zougc L  *«vvóv M etexcorr. ἃ *7/'" FLAMVW 

13 αὐτοῦ] αὐτὸν FLVWE eti. marg. ἃ χτείνει FLWE et ut uid. A! — *abró»] 
αὐτὸσ FLAMVWLat Ἑαὐτὸσ ἡμᾶσ tr. W σώσει PE σωϑὴ FLAMVW 
liberetur Lat 14 "βιασάμενοσ ex βιωσάμενοσ corr. Α Ἐὴρωδὴ PV 

Ἐξπὴ ἐν P 15 Ἐξ εἰσ L 16 "αὐτοῖσ P παρασχόντα ΡῈ 11 *u£vroi] 
μέντοι ys Μ μέγαν τὸν ϑεὸν tr. FLAMVWE — *zxai] quia Lat *é ὑρ- 
χανὸν viv tr. FLAMW fort. melius 18 zz] ποτὲ FLAMVWE quandoque Lat 

Ἑαὐτὸν] δι᾿ αὐτὸν W 19 δὲ E 20 Ἐσυνεδρείω Ῥ' 21 *ocucov 
MV et ex corr. A sameum Lat — *óài& om. L. 22 *vze om. M 23 *ooclov 
PV 24 δύνασϑε FMV et ex corr. A óvvjoso9e E *gvysiv V 25 uide 

lib. XV init. 
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5. Ὑρχανὸς δὲ ὁρῶν ὡρμημένους τερὸς τὴν ἀναίρεσιν τὴν Ἡρώ- 
δου τοὺς ἐν τῷ συνεδρίῳ τὴν δίχην εἰς ἄλλην ἡμέραν. ἀνεβάλετο, 
χαὶ séuWag κρυ pe πρὸς Ἡρώδην συνεβούλευσεν αὐτῷ φυγεῖν ἐχ 

τῆς σππόλεως" οὕτω γὰρ τὸν χίνδυνον διαφεύξεσθαι. χαὶ ὃ μὲν aye- 
χώρησεν εἰς “αμασχὸν ὡς φεύγων τὸν βασιλέα, καὶ τεαραγενόμενος 
χερὸς Σέξτον Καίσαρα καὶ τὰ xcv αὐτὸν ἀσφαλισάμενος οὕτως 
εἶχεν, ὡς εἰ χαλοῖτο “τάλιν εἰς τὸ συνέδριον ἐπεὶ δίχην οὐχ bza- 
χουσόμενος. ἠγανάχτουν δὲ οἱ ἐν τῷ συνεδρίῳ xai τὸν '"Ygxavóv 
ἐπειρῶντο διδάσχειν, ὅτι ταῦτα πάντα εἴη κατ᾽ αὐτοῦ. τὸν δ᾽ οὐχ 
ἐλάνθανε μέν, τεράττειν δ᾽ οὐδὲν εἶχεν ὑττὸ ἀνανδρίας xci ἀνοίας. 
Σέξστου δὲ ττοιήσαντος Ἡρώδην στρατηγὸν κοίλης Συρίας, χρημά- 
τῶν γὰρ αὐτῷ τοῦτο ἀπέδοτο, Ὑρχανὸς ἣν ἐν φόβῳ, μὴ στρατεύ- 
σηται Ἡρώδης iv αὐτόν. οὐ ττολὺ δὲ τοῦ δέους ἐβράδυνεν, ἀλλ᾽ 
ἧχεν ἄγων iv αὐτὸν Ἡρώδης στρατιὰν ὀργιζόμενος τῆς δίκης αὐτῷ 
xal τοῦ χληϑῆναι πρὸς τὸ λόγον ὑποσχεῖν ἐν τῷ συνεδρίῳ. διε- 
χώλυσαν δ᾽ αὐτὸν προσβαλεῖν τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ὑτταντήσαντες ὅ 
τὲ πατὴρ ᾿Ἃντίπτατρος xci ὁ ἀδελφός, xal τὴν δρμὴν αὐτοῦ κατα- 
σεαύσαντες xol ““αραχαλέσαντες ἔργῳ μὲν ἐγχειρεῖν μηδενί, κατα- 
γεληξάμενον δὲ ἀπιειλῇ μόνον μὴ χωρῆσαι περαιτέρω χατὰ τοῦ 
χεαρασχόντος αὐτῷ εἰς τοῦτο “ταρελϑεῖν τὸ ἀξίωμα. ἠξίουν τε τειερὶ 
τοῦ χληϑέντα ἐπὶ δίκην ἐλϑεῖν ἀγαναχτοῦντα μεμνῆσϑαι xci τῆς 
ἀφέσεως καὶ χάριν αὐτῆς εἰδέναι καὶ μὴ σιρὸς μὲν τὸ σχυϑρωττό- 
τερον ἀτίαντᾶν, τιερὶ δὲ τῆς σωτηρίας ἀχαριστεῖν" λογίζεσθαι δ᾽ 

8 177 — bell. Tud. I 212. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 406. 

1 τὴν (ante Ἡρώδου) τοῦ FLMW, om. VE 2 "ἀνεβάλλετο FLAMVW 

3 Ἐπρὸσ ἡρώδην κρύφα tr. AMW πρὸς] πρὸσ τὸν E Ἐσυνεβούλευεν 
AMW ἐχ) ἀπὸ E 4 Ἐρύτωσ FLAMW Ἐδιαφεύξασϑαι PFL 5 *zic] 
εἰσ τὴν M 0 ἔπρὸ L! Ἐσέχστον FLAVW σέξστον M ἙΚαίσαρα om. 
LAMW τὰ κατ πρὸσ L ««9' αὑτὸν VE *aoqeAnoausvoo L 

1 *sig τὸ — δίκην] ad. iudicium Lat Ἐξπὶ δίκην om. L 8 *9' 

FLAMVW 9 Ἐπάντα ταῦτα (ταῦτ᾽ V) tr. FAMVW 10 ὑπ᾿ LAMWE 
*evavóosiag P 11 Σέξστου] σέχστου FLAW σέξτου VE i. marg. 

zy FL XXI Lat χοίλης] tgo κοίλησ FLAMVWE 12 Ἐστρατεύηται M 
13 *zx'] xal ἐπ᾿ AMVW *c0AÀV] πολλοῦ P τοῦ] τούτου τοῦ FLAMW 

Ἑ 
τὸ E δέοσ E Ἐῤμθράδυνε Α 14 *zzev] ud s. m.2L * Hooóxc] 
ὃ ἡρώδησ FLAMVW στρατὸν V 15 τοῦ s. m. 1 τὸ] τὸν FW 
16 δὲ E . προσβάλλειν E 17 post αὐτοῦ deletum ὦ P 19 μόνη AMW 

Ἐπερετέρω P κατὰ om. L 20 αὐτῷ] αὐτὸν FLAMVW *rzs] δὲ 
FLAMW 21 Ἐχληθέντοσ L Ἐδίχησ AMW 22 αὐτῆς] αὐτῶ E — litterae 
μὲν τὸ σχυϑρωπό;] i. ras. angustiore m. 2 A μὲν om. M τὸ om. F 
23 δὲ FLAMVW 

Iosephus III. 18 

177 

179 

180 

181 

183 
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ὡς, εἰ καὶ πολέμου δοττὰς βραβεύει τὸ ϑεῖον, τελέον ἐστὶ τῆς στρα- 
τείας τὸ ἄδιχον, διὸ xal τὴν νίχην μὴ τεάντῃ τεροσδοχᾶν μέλλοντα 
πολεμεῖν βασιλεῖ καὶ συντρόφῳ, καὶ πολλὰ μὲν εὐεργετήσαντι, μη- 
δὲν δὲ χαλετὸν αὐτὸν εἰργασμένῳ, :τερὶ δὲ ὧν ἐγκαλεῖ διὰ πονη- 
ροὺς συμβούλους ἀλλὰ μὴ δι᾿ αὐτὸν ὑπόνοιαν αὐτῷ xal σχιὰν δυσχό- 
λου τινὸς παρεσχημένῳ. πείϑεται τούτοις Ἡρώδης ὑπολαβὼν εἰς 
τὰς ἐλπίδας ἀττοχρὴν αὐτῷ τὸ xai τὴν ἰσχὺν ἐπιδείξασϑαι τῷ 
ἔϑνει μόνον. καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Ἰουδαίαν οὕτως εἶχεν. 

X. 1. Καῖσαρ δ᾽ ἐλθὼν εἰς Ῥώμην ἕτοιμος ἣν τελεῖν ἐπε ᾿Αφρι- 
χκῆς πολεμήσων Σχιτείωνι xol Κάτωνι, πέμψας δ᾽ Ὑρχανὸς πρὸς 
αὐτὸν πταρεχάλει βεβαιώσασϑαι τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν χαὶ συμ- 
μαχέαν. ἔδοξεν δ᾽ ἀναγχαῖον εἶναί uot πιάσας ἐχϑέσϑαι τὰς γεγε- 

γημένας Ῥωμαίοις xal τοῖς αὐτοχράτορσιν αὐτῶν τιμὰς χαὶ συμ- 
μαχίας πρὸς τὸ ἔϑνος ἡμῶν, ἵνα μὴ λανϑάνῃ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, 
ὅτι xal οἱ τῆς “σίας καὶ οἱ τῆς Εὐρώπης βασιλεῖς διὰ σπουδῆς 

ἔσχον ἡμᾶς τήν ve ἀνδρείαν ἡμῶν xal τὴν πίστιν ἀγαττήσαντες. 
ἐπεὶ δὲ πολλοὶ διὰ τὴν τερὸς ἡμᾶς δυσμένειαν ἀτειστοῦσι τοῖς ὑπτὸ 

Περσῶν χαὶ Μακεδόνων ἀναγεγραμμένοις χεερὶ ἡμῶν τῷ μηκέτ᾽ 
αὐτὰ ττανταχοῦ μηδ᾽ ἐν τοῖς δημοσίοις αἸτοχεῖσϑαι τόττοις, ἀλλὰ 

σταρ᾽ ἡμῖν τε αὐτοῖς χαί τισιν ἄλλοις τῶν βαρβάρων, πρὸς δὲ τὰ 
ὑπὸ Ῥωμαίων δόγματα οὐχ ἔστιν ἀντειττεῖν" ἔν τὲ γὰρ δημοσίοις 
ἀνάχειται τόττοις τῶν πόλεων xai ἔτι νῦν ἐν τῷ Καττετωλίῳ χαλκαῖς 

στήλαις ἐγγέγρατεται, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Καῖσαρ Ἰούλιος τοῖς ἐν ̓ 4λεξαν- 
δρείᾳ Ἰουδαίοις τεοιήσας χαλχῆν στήλην ἐδήλωσεν, ὅτι “1λεξανδρέων 

$ 183 — bell. Iud. I 215. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 407. 

1 ῥωπὰσ L'W βραβεύει] βραβεύειν L* βραβεύειν εἴωϑε L* στρατειᾶσ 
LV στρατιᾶσ PFAMW 2. ἄδικον] PV cum bell. Iud. ἄδηλον FLAMW χαὶ 
xul πρὸσ P μέλλοντι AMW 4 αὐτὸν] εἰσ αὐτὸν FLAMW εἰργασμένον 
P ἐργασάμενον W ἐγκαλῆ F ἐγκαλοίη LAMVW 6 παρεσχημένων W 
ὃ ἡρώδησ AMW 1 ἀποχρῆναι F 9 Καῖσαρ δ᾽ (δὲ E) ἐλϑὼν] 0 δὲ χαῖσαρ 
διελϑὼν FLVW ὃ δὲ καῖσαρ δ᾽ ἐλθὼν Α “εἰς Ῥώμην] ἐν Qo Μ "πλεῖν, 

εῖν i.ras. m. 2. 1, zàgv V 10 σχήπίωνι Ἐ σκιπίωνι et i. marg. ἡ À σχηπίωνε 
M zal σχηπίωνι E x«l Κάτωνι — 295,3 Καῖσαρ μὲν om. W πέμψας] 
ἔπεμψε ΕἾΜ ἔπεμψε A δὲ πρὸσ αὐτὸν ὑρχανὸσ tr. ΜῈ 11 Ἐπαρεχάλει 
παραχαλῶν FLAM 14 ἔϑνος] γένοσ Μ λανϑάνει PL. 15 οἱ (ante τῆς Evo.) 
om. AV deleuit M εὐρόπησ P 16 ἀνδρίαν AM ἡμῶν om. LAM 
17 ἐπεὶ δὲ — 215,3 ἔϑνοσ ἡμῶν om.P 18 μηχέτ᾽ αὐτὰ] μὴ x«l ταῦτα Ἐ ug- 
χέτι ταῦτα LAM non eadem Lat 19 μηδὲ LAM 22 vov] χαὶ νῦν L 
χαπιτωλίω (ιτ ex corr. A) ΑΜ. χαλχαῖς στήλαις ἐγγέγραπται] ἀλλὰ καὶ στή- 
λαισ ἀναγέγραπται χαλκαῖσ V 23 x«l om. F 
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πολῖταί εἰσιν, £x τούτων ποιήσομαι xal τὴν ἀττόδειξιν. παραϑή- 
σομαι δὲ τὰ γενόμενα ὑτιό ve τῆς συγχλήτου δόγματα καὶ ᾿Ιουλίου 
Καίσαρος πρός τε Ὑρχανὸν xci τὸ ἔϑνος ἡμῶν. 

2. Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοχράτωρ χαὶ ἀρχιερεὺς διχτάτωρ 

τὸ δεύτερον Σιδωνίων ἄρχουσιν βουλῇ δήμῳ χαίρειν. εἰ ἔρρωσϑε 

εὖ ἂν ἔχοι, κἀγὼ δὲ ἔρρωμαι σὺν τῷ στρατοττέδῳ. τῆς γενομένης 
ἀναγραφῆς ἐν τῇ δέλτῳ πρὸς Ὑρχανὸν υἱὸν ᾿1λεξάνδρου ἀρχιερέα 
χαὶ ἐϑνάρχην Ἰουδαίων πέπομφα ὑμῖν τὸ ἀντίγραφον, ἵν᾿ ἐν τοῖς 
δημοσίοις ὑμῶν ἀναχέηται γράμμασιν. βούλομαι δὲ χαὶ ἑλληνιστὶ 
χαὶ ῥωμαϊστὶ ἐν δέλτῳ χαλχῇ τοῦτο ἀνατεϑῆναι. ἔστιν δὴ τοῦτο" 
Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοχράτωρ τὸ δεύτερον xci ἀρχιερεὺς μετὰ συμ- 
Joviiov γνώμης ἐπέχρινα. ἐπεὶ Ὑρχανὸς ᾿1λεξάνδρου Ἰουδαῖος καὶ 

νῦν xci ἐν τοῖς ἔμσειροσϑεν χρόνοις ἔν ve εἰρήνῃ xal τεολέμῳ πίστιν 
τὲ χαὶ σπουδὴν περὶ τὰ ἡμέτερα πράγματα ἐπεδείξατο, ὡς αὐτῷ 
“πολλοὶ μεμαρτυρήχασιν αὐτοχράτορες, καὶ ἐν τῷ ἔγγιστα ἐν d Le&av- 
δρείᾳ τιολέμῳ μετὰ χιλίων σπεενταχοσίων στρατιωτῶν ἧχεν σύμμαχος 
zal sóc Πιϑριδάτην ἀποσταλεὶς oz ἐμοῦ στάντας ἀνδρείᾳ τοὺς 
ἐν τάξει ὑπερέβαλεν, διὰ ταύτας τὰς αἰτίας Ὑρχανὸν ᾿Αλεξάνδρου 

χαὶ τὰ τέχνα αἰτοῦ ἐϑνάρχας Ἰουδαίων εἶναι ἀρχιερωσύνην τε Iov- 
δαίων διὰ σπιαντὸς ἔχειν χατὰ τὰ πάτρια ἔϑη, εἶναί τε αὐτὸν xal τοὺς 

“χαῖδας αὐτοῦ συμμάχους ἡμῖν ἔτι τε xal ἐν τοῖς xcv. ἄνδρα φίλοις 
ἀριϑμεῖσθαι, ὅσα τε κατὰ τοὺς ἰδίους αὐτῶν νόμους ἐστὶν ἀρχιε- 
ρατιχὰ Witcatoona; ταῦτα χελεύω χατέχειν αὐτὸν xal τὰ τέχνα 
αὐτοῦ" &v τὲ μεταξὺ γένηταί τις ζήτησις περὶ τῆς Ἰουδαίων ἀγω- 
γῆς, ἀρέσχει μοι χρίσιν γίνεσϑαι [παρ᾿ αὐτοῖς]. παραχειμασίαν δὲ 
ἢ χρήματα πράσσεσϑαι οὐ δοκιμάζω. 

ΡΕΙΑΜΥ Lat 
1 χαὶ om. L 2 τὸ xol và V 5 ἔρρωσϑαι PL! ἔρρωσϑε, s i. ras. 

F 7 ἀναγραφῆς — δέλτῳ) facti decreti Lat 8. dovóctiov V 9 ἡμῶν P 
ἀναχέηται] ἀνακέσηται 1, ἀνάκειται F 10 ἀποτεϑῆναι P ponere Lat δὴ] 
δὲ δὴ FLAMV δὲ coni 11 αὐτοκράτωρ -- ἀρχιερεὺς] imperator pontifea: 
secundo dictator Lat, ut u. 4, unde αὐτοχράτωρ καὶ ἀρχιερεὺς δικτάτωρ τὸ δεύ- 
τερον restituendum 12 ἐπέχρινα] ἀπεχρίνατο IB 13 χαὶ om. FL 

ἔμπροσϑε P 14 ἐνεδείξατο FLAMV 15 μεμαρτυρήκασιν] μὲν μαρτυρή- 
χασιν L αὐτωχράτορεσ, o ex ὦ corr. L 16 πολέμῳ] loco Lat 11 ἀν- 
δριίαι À 18 ὑπερέβαλλεν FL [9 εἶναι] εἶναι βούλομαι FLV ἀἄρχιερω- 
σύνη F τε] δὲ FL 21 ἐν corr. ex «v À 22 ἰδίους] ἰουδαίουσ F 
23 φιλάνϑρωπαϊ] ἢ φιλάνϑρωπα FLAMV 284 τε] δὲ FLAMV. 25 γίνεσϑα! 
γενέσϑαι PLV παρ᾽ αὐτοῖς] om. P παρ᾽ αὐτοῦ V de his Lat δὲ] δὲ ἢ 
περιχειμασίαν Ῥ 20 πράσσεσϑαι πράττεσϑαι AM. πάσσεσϑαι 1," εἰσπρασ- 
σεσϑαι L? 

18* 

189 

19 Ü 

191 

19 

19 

194 

2 

3 
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gs , 2 ΄ ς , , 
3. Γαΐου Καίσαρος αὐτοχράτορος ὑττάτου δεδομένα συγχεχωρη- 

, , [4 ^ , 3 - - 

μένα προσχεχριμένα ἐστὶν οὕτως ἔχοντα. ὅττως τὰ τέχνα αὐτοῦ TOU 
3 , » 7 ^ , Po d 

Ἰουδαίων ἔϑνους ἄρχῃ, καὶ τοὺς δεδομένους τόπους χαρτείζωνται, 
ς 2 3 , - 2 , “- -— e 

xai ὃ ἀρχιερεὺς αὐτὸς xol ἐϑνάρχης τῶν Ἰουδαίων προϊστῆται τῶν 
2 , , b els M ^ 2 , C^ 2 
ἀδιχουμένων. πέμψαι δὲ πρὸς Ὑρχανὸν τὸν “41λεξάνδρου υἱὸν agyte- 

΄ - 2 , ' , ρέα τῶν Ιουδαίων xoi τερεσβευτὰς τοὺς περὶ φιλίας καὶ συμμαχίας 
διαλεξομένους" ἀνατεϑῆναι δὲ xal χαλχῆν δέλτον ταῦτα περιέχουσαν 

- - 3 

ἔν ve τῷ Καπετωλίῳ xal Σιδῶνι xoi Τύρῳ xol ἐν “σχάλωνι καὶ 
ἐν τοῖς ναοῖς ἐγχεχαραγμένην γράμμασιν Ῥωμαϊχοῖς καὶ λληνιχοῖς. 
c T 33 z A : 
ὅχτως τὲ τὸ δόγμα τοῦτο πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν πόλιν ταμίαις καὶ 

- ΄ , M , 2 , 
τοῖς τούτων ἡγουμένοις * εἴς τὲ τοὺς φίλους ἀνενέγχωσιν χαὶ ξένια 

τοῖς πρεσβευταῖς παρασχεῖν χαὶ τὰ διατάγματα διαπέμψαι τεαν- 

ταχοῦ. 
, d 3 , , c - qo 

4. Γάιος Καῖσαρ αὐτοχράτωρ διχτάτωρ ὕττατος τιμῆς xol age- 

τῆς xal φιλανϑρωπίας ἕνεχεν συνεχώρησεν ἐτεὶ συμφέροντι xal τῇ 
4f; ^ - , - c , c ^ 3 ὴ , [2 

cvyxAmvo xci τῷ δήμῳ vOv Ῥωμαίων Ὑρχανὸν «Αλεξάνδρου υἱὸν 
, - 3 x ἐὰν ^ UE - 

xal τέχνα αὐτοῦ ἀρχιερεῖς τε xoi ἱερεῖς ἹΙεροσολύμων xal τοῦ ἔϑνους 
ey “ὦ , * * , 3 - ^ 3 

εἶναι ἐπὶ τοῖς διχαίοις, οἷς xai οἱ πρόγονοι αὑτῶν τὴν ἀρχιξρω- 

σύνην διαχατέσχον. 
- , ἘΞ cr , , , 

5. Γάιος Καῖσαρ ὕπατος τὸ πέμτετον ἔχρινεν τούτους ἔχειν xai 
, * ^ - F^ , 3 

τειχίσαι τὴν Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν, καὶ κατέχειν αὐτὴν Ὑρχανὸν 
241 , ὃ P] , 3 ὃ , - * 9 , c E 2 * 

.e&&vÓoov ἀρχιερέα Ιουδαίων καὶ ἐϑνάρχην ὡς cv αὑτὸς στρθαι- 
ρῆται. ὅπως τε Ἰουδαίοις ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς μισϑώσεως [ἔτει] 
τῆς προσόδου κόρον ὑπεεξέλωνται χαὶ μήτε ἐργολαβῶσί τινὲς μήτε 

, ^ 2 M LL 

φορους τοὺς αὑτοὺς TEAOOLY. 

PFLAMY Lat 
1 «vrozo&togoc] dictatoris Lat δεδομένα] PLat δεδογμένα FLAMV 

συγχεχωρημένα] συγχεχωρήκαμεν ἃ ΒΞ 2 ὅπως] 0cloc P. τὰ τέκνα] Ὑρχα- 
γὸς ᾿᾿λεξάνδρου καὶ τὰ τέκνα uoluit dicere 5. ἄρχειν V — χαρπίξζονται PFL 
4 καὶ ὃ ἐθνάρχησ P προΐστητε Ῥϑ ὅ ἀδικουμένων] ἐουδαίων AM τὸν οπι. V 
6 χαὶ (ante πρεσβευτὰς] om. FLAMV Τ ταῦτα] ταύτην 1, 8 xal post Ἡσχάλωνι 
delet Mommsen 9 x«l] τε καὶ FLAMV 710 τὴν om. FLAMV 12 ταῖσ P 

διαπέμψαι πέμψαι V 14 δικτάτωρ οτα. Lat 15 ἕνεχε A?M — zaiom. FLAMV 
τῆσ συγκλήτου AMV — 16 τοῦ δήμου FLAMV τῶν] τοῦ FLAM 11 xai τέχνα] 
αὐτόν τε καὶ τὰ τέχνα FLV αὐτόν τε zal τέχνα AM 18 οἷς] xal νομίμοισ 
oig FLAMV | ἀρχιερωσύνην διακατέσχον] ἱερωσύνην αὐτῶν διακατέσχον FLAM 
ἱερωσύνην διαχατέσχον Υ 20 πέμπτον] ε΄ V δεύτερον Ritschl mus. Rhen. 
28, 600 21 αὐτὴν] αὐτὸν L 22 προαιρῆται, ἢ 1. ras. F προαιρεῖται PL 
23 lovóutovo M ἔτει] om. P ἔτι F 24 τῆς — ὑπεξέλωνται] ex reditibus 

chori id est triginta modii subducantur Lat χόρον, o ex À corr. V χόρους 
Lowthius ὑφεξέλονται P καὶ μήτε — 25 τελῶσιν»] neque ut aliqui eis calum- 
nientur neque tributa eos exigant Lat 25 φόρους] δερόρουσ Ῥ αὐτοὺς] αὐτοῦ P 
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6. Γάιος Καῖσαρ αὐτοχράτωρ τὸ δεύτερον ἔστησεν xav. bvi- 
αὐτὸν ὕπως τελῶσιν zip τῆς ΙἹεροσολυμιτῶν σεόλεως ᾿Ιότεπτης ὑτεεξ- 
αἱρουμένης χωρὶς τοῦ ἑβδόμου ἔτους, 0v σαββατιχὸν ἐνιαυτὸν τεροσ- 
αγορεύουσιν, ἐτιεὶ ἐν αὐτῷ μήτε τὸν an τῶν δένδρων χαρπὸν λαμ- 
βάνουσιν μήτε στηείρουσιν. χαὶ ἵνα ἐν Σιδῶνι τῷ δευτέρῳ ἔτει τὸν 
φύρον ἀποδιδῶσιν τὸ τέταρτον τῶν σπειρομένων, τρὸς τούτοις ἔτι 
χαὶ Ὑρχανῷ καὶ τοῖς τέχνοις αὐτοῦ τὰς δεχάτας τελῶσιν, ἃς ἐτέλουν 

x«l τοῖς προγόνοις αὐτῶν. xal ὕπως μηδεὶς μήτε ἄρχων μήτε ἀντ- 
ἄρχων μήτε στρατηγὸς ἢ πρεσβευτὴς ἐν τοῖς ὕροις τῶν Ιουδαίων 
ἀνιστὰς συμμαχίαν καὶ στρατιώτας ἐξῇ τούτῳ χρήματα εἰστειράττε- 
σϑαι ἢ εἰς παραχειμασίαν ἢ ἄλλῳ τινὶ ὀνόματι, ἀλλ᾽ εἶναι ztavra- 
χόϑεν avemnoecorovc. ὅσα τὲ μετὰ ταῦτα ἔσχον ἢ ἐπρίαντο xal 
διακατέσχον xci ἐνεμήϑησαν, ταῦτα πάντα αὐτοὺς ἔχειν. ᾿[ότύτεην 
τὲ ττόλιν, ἣν Gv ἀρχῆς ἔσχον οἱ Ιουδαῖοι “τοιούμενοι τὴν τερὸς Ῥω- 
μαίους φιλίαν αὐτῶν εἶναι, χαϑὼς χαὶ τὸ πρῶτον, ἡμῖν ἀρέσχει, 
φόρους τε ὑπὲρ ταύτης τῆς πόλεως Ὑρχανὸν 4λεξάνδρου υἱὸν καὶ 

παῖδας αὐτοῦ παρὰ τῶν τὴν γῆν νεμομένων χώρας λιμένος ἐξα- 
γωγίου xav' ἐνιαυτὸν Σιδῶνι μοδίους δισμυρίους χοε΄ ὑτιεξαιρου- 
μένου τοῦ ἑβδόμου ἔτους, ὃν σαββατιχὸν καλοῦσιν, xa9' ὃν οὔτε 
ἀροῦσιν οὔτε τὸν ἀττὸ τῶν δένδρων χαρττὸν λαμβάνουσιν. τάς τε 
χώμας τὰς ἐν τῷ μεγάλῳ τιεδίῳ, ἃς Ὑρχανὸς xai οἱ τιρόγονοι πρό- 
τέρον αὐτοῦ διαχατέσχον, ἀρέσχει τῇ συγχλήτῳ ταῦτα Ὑρχανὸν xol 
᾿Ιουδαίους ἔχειν ἐπεὶ τοῖς διχαίοις oic xol πρότερον εἶχον. μένειν 

δὲ χαὶ τὰ az ἀρχῆς δίχαια, ὅσα πιρὸς ἀλλήλους Ιουδαίοις xoi τοῖς 

PFLAMV Lat 
1 αὐτοχράτωρ] dictator Lat αὐτοκράτωρ δικτάτωρ coni δεύτερον] β΄ V 

olim coni 2 τελῶσιν — ὃ ἕτους] toppenses tributa hierosolymorum ciuitati prae- 
stent excepto septimo anno Lat τῆς] τῆσ τῶν F 3 προσαγορεύουσι F 

4éxe]émsógFLAMV τὸν] τῶν F 5 σπέρουσι V καὶ ἵνα — 6 σπειρομένων 
om. Lat 6 ἀποδιδόασιν P ἀποδίδωσι FLAMV σπειρωμένων 1, ἔτει 1, 
8 μήτε ἀντάρχων om. FLAMVLat 10 ἀνιστὰς] ἀνιστᾷ FLAMV στρατιώ- 
τας --- 11 παραχειμασίαν) militibus liceat pecunias exigere ad hiemandum Lat 
ἐξῇ] ἐξίη (y i.ras. A) FLAMV 2&g Mendelssohn τούτῳ χρήματα] ἢ τὰ χρή- 
ματα τούτων FLAMV 11 ἀλλό τινὶ P 12 ταῦτα] ταῦτα πάντα FLAM 
χαὶ διακατέσχον om. FLV 13 xal ἐνεμήϑησαν ἢ ἐπρίαντο tr. V καὶ 
διενεμήϑησαν FLAM 14 τε] δὲ LAMV τε πόλιν om. F οἱ om. 

FLAMV 15 πρῶτον] πρότερον V ἀρέσχειν V —— 16 "Yozavov] ὑρχανὸν 
ἔχειν V 17 παρὰ — ἐξαγωγίου] « possessoribus terrae uel a portu tributa 
consequi Lat λιμένος] λιμένασ FLAM zal λιμένασ V 18 μοδίους] uovovo P 

40€] ἑξακοσίουσ ἑβδομήκοντα πέντε FLAM 19 δ᾽ ed. pr. ἐνιαυτὸν ante 
uel post χαλοῦσιν insere ut supra u. 3 χαϑ᾽ ὃ ed. pr. 21 παιδίω P 
αὐτοῦ πρότερον tr. FLV 28 ἔχειν χαὶ ἰουδαίουσ tr. V 

202 
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ἀρχιερεῦσιν xal ἱερεῦσιν ἦν τά τε φιλάνθρωπα ὅσα τε τοῦ δήμου 
ψηφισαμένου χαὶ τῆς συγχλήτου ἔσχον. ἐπὶ τούτοις τὲ τοῖς διχαίοις 

209 χρῆσϑαι αὐτοῖς ἐξεῖναι ἐν ὐδδοις. τούς τε τόπους xal χώραν 

χαὶ ἐποίχια, ὅσα βασιλεῦσι Συρίας χαὶ Φοινίχης συμμάχοις οὖσι 
Ῥωμαίων χατὰ δωρεὰν ὑπῆρχε χαρτιοῦσϑαι, ταῦτα δοχιμάζει ἡ 5 

210 σύγχλητος Ὑρχανὸν τὸν ἐϑνάρχην xoi Ἰουδαίους ἔχειν. δεδόσϑαι 
δὲ Ὑρχαγῷ καὶ παισὶ τοῖς αὐτοῦ xai πιρεσβευταῖς τοῖς ὑτε᾽ αὐτοῦ 
σπεμφϑεῖσιν ἔν τε πυγμῇ μονομάχων xci ϑηρίων χαϑεζομένοις μετὰ 
τῶν συγχλητιχῶν ϑεωρεῖν  αἰτησαμένους παρὰ διχτάτορος ἢ παρὰ 
ἱππάρχου τταρελϑεῖν εἰς τὴν σύγχλητον εἰσάγωσιν xoi τὰ ἀττοχρί- 10 
ματα αὐτοῖς ἀποδιδῶσιν ἐν ἡμέραις δέχα ταῖς ἁπάσαις, ἀφ᾽ ἧς ἂν 
τὸ δόγμα γένηται. 

211 7. Γάιος Καῖσαρ αὐτοχράτωρ διχτάτωρ τὸ τέταρτον ὑπτατός τὲ 
τὸ πέμτιτον διχτάτωρ ἀποδεδειγμένος διὰ βίου λόγους ἐποιήσατο 
χεερὶ τῶν διχαίων τῶν Ὑρχανοῦ vot “1λεξάνδρου ἀρχιερέως Tov- 15 

212 δαίων xal ἐϑνάρχου τοιούτους" [τῶν] πρὸ ἐμοῦ αὐτοχρατόρων ἐν 
ταῖς ἐτταρχίαις μαρτυρησάντων Ὑρχαγῷ ἀρχιερεῖ Ἰουδαίων xal Ἰου- 

δαίοις ἐπεί τε συγχλήτου xal δήμου Ῥωμαίων, εὐχαριστήσαντος δὲ 
χαὶ τοῦ δήμου χαὶ τῆς συγκλήτου αὐτοῖς, καλῶς ἔχει xal ἡμᾶς ἀπομνὴ- 
μονεύειν xal τιρονοεῖν. ὡς Ὑρχανῷ xol τῷ ἔϑνει τῶν Ἰουδαίων καὶ 20 
τοῖς Ὑρχανοῦ τταισὶν ὑπτὸ συγχλήτου xoci δήμου Ῥωμαίων ἀξία τῆς 
σρὸς ἡμᾶς εὐνοίας αὐτῶν xal ὧν εὐεργέτησαν ἡ μᾶς χάρις ἀντατεοδοϑῇ. 

213 8. Ἰούλιος Γάιος ὕιοσο στρατηγὸς vsaroc “Ῥωμαίων Παριανῶν 

PFLAMVLat — 
1 χαὶ ἱερεῦσι») καὶ voto ἱερεῦσιν AM, om. FLV Lat φιλάνϑρωπα)] in- 

stituliones Lat τε τοῦ] τοῦ τε (τε s. F) FLAMVLat 2 ἐπὶ — 3 “ὐδδοις 
corrupta; ez; delet Viereck p. 100 τε] δὲ FAM — 3 ἐν — 5 χαρποῦσϑαιη et in 

lydia loca uel terras quas pro hospitalitate reges syriae uel foenicae per dona- 
tionem romanorum possederunt Lat λύδδοις, ὁδ i.ras. P λυδοῖσ F Lat 

τούς] rov F τάσ, & ex ov corr. 1 χώρασ FLAMV γώρασ χαὶ τόπουσ tr. 
L 4 ἐπιοίχια Ρ 5 δοκιμάζη » 1 δὲ! τε FLAMV παισὶ τοῖς αὐτοῦ] πᾶσι 

τοῖσ αὐτῶν P παισὶ — 8 πεμφϑεῖσιν) omnibus ab eo missis Lat 8.χαϑεζομέ- 
γνουσ FLAMV 9 αἰτησαμένους — 12 γένηται] et si petiuerint dictatorem uel 
magistrum equitum ut in senatum eos introducant et responsa eis tradant intra 

decimum diem hoc fiat post senatus consultum Lat αἰτησαμένου F. αἰτησαμένοισ 
V διχτάτωροσν — 10 εἰς] ὅταν εἰσ ΕΑΜΥ͂ 1| ἀποδίδωσιν codd. ἀποδίδοσθαι 

Hudson 13 αὐτοχράτωρ --- τέταρτον) quater imperator Lat τέταρτον) δξδατον 
L 16 τῶν om. Ρ 18 ovyzAgto P εὐχαριστήσαντος δὲ] εὐχαριστήσαντόσ 
τε FAMV εὐχαρίστησαν τότε 1, 19 zai ante τοῦ om. FLAMV τῆς] τοῖσ 
F ἀπομνημνεύεν V 20 óc] ὅπωσ FLAMV quatenus Lat 22 ἄξια F 
εὐηργέτησαν,Υ 28 Ἰούλιος] οὔλιοσ F. Ἰούνιος Petitus Οὐέβιος Gutschmid; P. Ser- 
uilium Vatiam intellegi putat Mendelssohn p. 213 $1000 στρατηγὸς ὕπατος] 
dictator et consul Lat υἵοσο στράτηγοσ P ὃ στρατηγὺσ F στρατηγὸσ LAMV 

. 
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ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. ἐνέτυχόν μοι οἱ Ἰουδαῖοι ἐν “ἡλῳ 
χαί τινες τῶν τεαροίχων Ιουδαίων τεαρόντων xat τῶν ὑμετέρων χερέσ- 
βεων xai ἐνεφάνισαν, ὡς ὑμεῖς ψηφίσματι κωλύετε αὐτοὺς τοῖς 
πατρίοις ἔϑεσι καὶ ἱεροῖς χρῆσϑαι. ἐμοὶ τοίνυν οὐκ ἀρέσχει κατὰ 
τῶν ἡμετέρων (φίλων xai συμμάχων τοιαῦτα γίνεσϑαι ψηφίσματα 
χαὶ χωλύεσϑαι αὐτοὺς ζῆν κατὰ τὰ αὐτῶν ἔϑη καὶ χρήματα εἰς 
σύνδειτινα xci τὰ ἱερὰ εἰσφέρειν, τοῦτο “τοιεῖν αὐτῶν μηδ᾽ ἐν Ῥώμῃ 
χεχωλυμένων. χαὶ γὰρ Γάιος Καῖσαρ ὁ ἡμέτερος στρατηγὸς [καὶ] 
ὕστατος ἐν τῷ διατάγματι χωλύων ϑιάσους συνάγεσϑαι κατὰ πόλιν 
μόνους τούτους οὐχ ἐχώλυσεν οὔτε χρήματα συνεισφέρειν οὔτε σύν- 
δειύνα τιοιεῖν. ὁμοίως δὲ κἀγὼ τοὺς ἄλλους ϑιάσους χωλύων τού- 
τοις μόνοις ἐπιτρέπω χατὰ τὰ πάτρια ἔϑη χαὶ νόμιμα συνάγεσϑαί 
τε xai ἑστιᾶσϑαι. χαὶ ὑμᾶς οὖν χαλῶς ἔχει, εἴ vL κατὰ τῶν ἦμε- 
τέρων φίλων χαὶ συμμάχων ψήφισμα ἐποιήσατε, τοῦτο ἀκυρῶσαι 

διὰ τὴν περὶ ἡμᾶς αὐτῶν ἀρετὴν χαὶ εὔνοιαν. 
9. Mer& δὲ τὸν Γαΐου ϑάνατον Magxoc 24vvcvtoc xci Πόπλιος 

“Ιολαβέλλας ὕπατοι ὄντες τήν τε σύγχλητον συνήγαγον xci τοὺς 
γαρ᾽ Ὑρχανοῦ τιρέσβεις τπεαραγαγόντες διελέχϑησαν περὶ ὧν ἠξίουν 
χαὶ φιλίαν πρὸς αὐτοὺς ἐεοίησαν, χαὶ πάντα συγχωρεῖν αὐτοῖς ἡ 
σύγκλητος ἐψηφίσατο ὅσων τυγχάνειν ἐβούλοντο. παρατέϑειμαι δὲ 
χαὶ τὸ δόγμα, ὅγεως τὴν ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων ἐγγύϑεν ἔχωσιν 
οἱ ἀναγινώσχοντες τὴν πραγματείαν. vv δὲ τοιοῦτον" 

10. “όγμα npe ἐχ τοῦ ταμιείου ἀντιγεγραμμένον ἔχ τῶν 
δέλτων τῶν δημοσίων τῶν ταμιευτιχῶν Κοίΐντω Ῥουτιλίω Κοΐντω 
Κορνηλίω ταμίαις κατὰ zóAw, δέλτῳ δευτέρᾳ xal &x τῶν πρώτων 
πρώτῃ. πρὸ τριῶν εἰδῶν ““πριλλίων ἐν τῷ ναῷ τῆς Ὁμονοίας. 

PFLAMVELat 
1 βουλῇ δήμῳ] καὶ βουλῆ καὶ δήμω FL βουλῆ καὶ δήμω AM curiae ac 

populo Lat οἱ om. V 2 ἡμετέρων LV 8 ὑμεῖς] ὑμεῖσ v5 V κωλύετε, 
τε ex τὰ corr. 1 αὐτοὺς] xol αὐτοὺσ F 4 ἔϑεσιν 1 αὐτῶν] αὐτοῖσ 
ΑΜ 8 .χεχωλυμένον ΑΝ στρατηγὸς καὶ ὕπατος] consul Lat καὶ seclusit 

Mendelssohn 9 .ϑειασοὺσ P ϑιάσσουσ L? 11 9&«covc Ρ 12 τούτουσ 
μόνουσ V 13 τε καὶ ἑστιᾶσϑαι om. Lat ἑστιᾶσθαι] ἵστασϑαι AMV 
οὖν] γ᾽ οὖν P 14 ἐποιήσατε, ποιή i. ras. M ἀκυρῶσαι! ἀκυρωϑῆναι Ῥ 
ἀχυρώσετε V 16 Ταΐου] γαΐου καίσαροσ E 17 δολοβέλλασ FLAMVE 
18 ἔπαρ᾿ om. FLAMV — 19 *zóo, góc i.ras. V αὑτοὺσ Μ ἐποιήσαντο 
E 20 *0covL παρατίϑεμαι FLAM subiungo Lat παρατέϑειμαι — 284,1 

ἐγένετο om. V 22 τοιοῦτον] τοιοῦτο LAM τοιοῦτον vó P 23 ταμείου 
P 834 χοΐντωρ οὐτιλίω κοΐντωρ χορνηλίω, o ante x deletum P — Kotvro Koo- 
νηλίω] Κορνηλίω AM, om.Lat 25 ταμείαισ P δέλτῳ — πρώτων om. Lat 
καὶ ἐκ τῶν πρώτων] κηρώματι πρώτῳ Viereck p. 101 zooro P 2326 πρώτῃ] 
t; FLAM, fort. spurium 
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γραφομένῳ παρῆσαν “Ἰούχιος Καλπούρνιος Π]ενηνία Πείσων, Σε- 

ρουίνιος ΠΙαπίνιος “εμωνία Κούιντος, Γάιος Κανείνιος Τηρητίνα 

Ῥέβιλος, Πόπλιος ΠΟΥ τος “Δευχίου υἱὸς Πολλία, “εύχιος 742:τού-- 
λιος z4evxíov υἱὸς Σεργίᾳ, Φλάβιος “ευχίου Δεμωνία, Πόπλιος 
Πλαύτιος Ποπλίου Παπειρία, Πῆᾶρχος Σέλλιος Magxov Mauxía, 
“Τεύκιος Ἐρούχιος “Ἰουχίου Στηλητίνα, Magxoc Κούιντος Magxov 

υἱὸς Πολλία Πλανκῖνος, Πούπλιος Σέρριος * Πόπλιος “4ολοβέλλας 

ᾶρχος ᾿Αντώνιος ὕπατοι λόγους ἐποιήσαντο τιερὶ ὧν δόγματι συγ- 
χλήτου Γάιος Καῖσαρ ὑπὲρ Ιουδαίων ἔχρινεν xci tig τὸ ταμιεῖον 
οὐχ ἔφϑασεν ἀνενεχϑῆναι, ττερὶ τούτων ἀρέσχει ἡμῖν γενέσϑαι, ὡς 
xci Ποπλίῳ 4Ιολαβέλλᾳ xoi Maoxq ᾿Αντωνίῳ τοῖς ὑπάτοις ἔδοξεν, 
ἀνενεγχεῖν τε ταῦτα εἰς δέλτους xol πρὸς τοὺς χατὰ πόλιν ταμίας, 
ὅτεως φροντίσωσιν χαὶ αὐτοὶ εἰς δέλτους ἀναϑεῖναι διτετύχους. ἐγέ- 

vero ztQO τιέντε εἰδῶν Φεβρουαρίων ἐν τῷ ναῷ τῆς Ὁμονοίας. οἱ 
δὲ πρεσβεύοντες παρὰ Ὑρχανοῦ τοῦ ἀρχιερέως ἦσαν οὗτοι" «1υσί- 

μαχος Παυσανίου ᾿Αλέξανδρος Θεοδώρου Παάτροχλος “Χαιρέου Ἴω- 

ἄγνης Ὀνείου. 

PFLAM Lat 

1 γραφομένων Μ παρῆσαν — 5 Σέρριος] praesente (ucio calphurnio uel 
reliquo senatu Lat — Aovzuoc] Aovzioo καὶ AM λούνιοσ καὶ h Καλπούρνιος] Lat 

χαρπούνιοσ codd. Πῆενηνία] μενηνίασ P. μεντηνία FL μεντινία AM πείσσων 
M σερουίνιοσ, (vioo ex ivoo corr. M Σερούιος Gronov recte 2 παπεινιοσ P 

παππίνιοσ AM Σολπίχιος recte Mendelssohn p. 241 μεμωνία] Gronov veuovía 
codd. Κούιντος] κύϊντοσ LAM; Ser. Sulpicio cognomen erat Rufo, quare aliud 

nomen interiisse putat Mendelssohn κανίνιοσ FLAM τηρητίνα] vgoitiva 
M τηληπνὰ P 3 Ῥέβιλος] ῥεβίλιοσ FLAM τιδήτιοσ LM et ex corr. A 
Τίτιος Mendelssohn p. 242 “ευχίου υἱὸς Πολλία om. PAM ᾿Απούλιος] 
ἀπουλῖνοσ AM ᾿ἀππολήιος Mendelssohn p. 242 4 Σεργία] ἐργια  Ρ φλάβιος! 
φλαύβιοσ P; L. Flauium dici putat Mendelssohn p. 243 “εμωνία] veuova 

P νεμωνία FLAM 6 παπιρία LAM Σέλλιος!] ἀσέλλιοσ AM. σασέλλιοσ 
FL ᾿ἀχύλιος ἄτοπον Πέλλιος coni μεχία FLAM — 6 μ“εύχιος λούχιοσ FLAM 

᾿Ερούχιος] σερουχιοσ P ῬῬώσκιος Mendelssohn p. 244 AAovziov] λουχία 

L στηλητινὰα P τηλητίνα FLA τηλϊτίνα M Kovwroc] κύϊντοσ (vi.ras. A) 
LAM Κυΐντιος Gronov — 7 Πολλία] ποπλία FAM πλανχινοσ P πλάγχιλοσ 

AM πλάκιλλοσ FL Σέρριος] σέριοσ AM. Σέργιος aut Σήστιος Mendelssohn 
p. 244 ante Πόπλιος excidisse περὲ ὧν putat Mendelssohn p. 245 doA«- 

βέλλασ ALat 9 ταμεῖον F 10 ἡμῖν] uo: P 11 Ποπλίῳ — ὑπάτοις] 
senatui Lat Δολαβέλλᾳ! A! δολλαβέλλα P δολοβέλλα A*FLM 12 vs] δὲ 

P ταμείασ P 183 εἰς δέλτους] ἐν δέλτοισ FLAM ἀναϑῆναι PL.— διπτύχους] 

coni διπτύχοισ codd. ἐγένετο] quod decretum est Lat 14 φευρουαρίων 
" h νάϑησ 

PFLM 18 παρ᾽ FLAM τοῦ om. P 16 χερεου P Ἰωάννης] ἰωαννησ 
F ἠωνάϑησ LAM Lat 17 Ὀνείου] ονσιου P ὀνίου FLAM 
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11. Ἔπεμψεν δὲ τούτων Ὑρχανὸς vOv τερεσβευτῶν ἕνα xal τερὸς 
“Ἰολαβέλλαν τὸν τῆς σίας τότε ἡγεμόνα, γεαραχαλῶν ἀπολῦσαι 
τοὺς Ιουδαίους τῆς στρατείας χαὶ τὰ σπιάτρια τηρεῖν ἔϑη χαὶ χατὰ 

ταῦτα ζῆν ἐτειτρέτεειν" οὗ τυχεῖν αὐτῷ ῥᾳδίως ἐγένετο" λαβὼν γὰρ 
ὁ «Ἰολοβέλλας τὰ πταρὰ τοῦ Ὑρχανοῦ γράμματα, μηδὲ βουλευσάμενος 
ἐχειστέλλει τοῖς xava τὴν ᾿΄σίαν ἅσεασιν yotyac τῇ Ἐφεσίων πόλει 
χερωτευούσῃ τῆς ᾿Ασίας τεερὶ τῶν ᾿Ιουδαίων. ἡ δὲ ἐπιστολὴ τοῦτον 
γεξριεῖχεν τὸν τρότιον" 

14. Ἐπὶ πρυτάνεως “Ἰρτέμωνος μηνὸς “Τηναιῶνος προτέρᾳ. 4o- 

λοβέλλας αὐτοχράτωρ Eqeoíov ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. A LéEav- 
ὅρος Θεοδώρου τιρεσβευτὴς Ὑρχανοῦ τοῦ «λεξάνδρου υἱοῦ ἀρχιερέως 
χαὶ ἐϑνάρχου τῶν Ιουδαίων £veqavioév μοι τιερὶ τοῦ μὴ δύνασϑαι 
στρατεύεσθαι τοὺς :τολίτας αὐτοῦ διὰ τὸ μήτε Oma βαστάζειν 
δύνασϑαι μήτε ὁδοιτιορεῖν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων, μήτε 
τροφῶν τῶν ᾽τατρίων xci συνήϑων χατὰ τούτους εὐπορεῖν. ἐγώ τε 
οὖν αὐτοῖς, χαϑὼς xal oi πρὸ ἐμοῦ ἡγεμόνες, δίδωμι τὴν ἀστρα- 
τείαν x«l συγχωρῶ χρῆσϑαι τοῖς ττατρίοις ἐθισμοῖς ἱερῶν ἕνεχα 
χαὶ ἁγίοις συναγομένοις, χαϑὼς αὐτοῖς νόμιμον, καὶ τῶν πρὸς 

τὰς ϑυσίας ἀφαιρεμάτων, ὑμᾶς ve βούλομαι ταῦτα γράψαι κατὰ 

σόλεις. 

18. Καὶ ταῦτα μὲν ὃ doLaféALac Ὑρχανοῦ τιρεσβευσαμένου τιρὸς 
αὐτὸν ἐχαρίσατο τοῖς ἡμετέροις. “εύχιος δὲ “Ἱέντλος ὕπατος 

εἶσεεν " “τολίτας Ῥωμαίων Ιουδαίους ἱερὰ ᾿Ιουδαϊκὰ ἔχοντας xoi ποι- 

οὔντας ἐν Ἐφέσῳ πρὸ τοῦ βήματος δεισιδαιμογίας ἕνεκα στρατείας 

PFLAMVELat 
1 πρεσβευτῶν) πρεσβευτέρων M? 2 δολάβελλαν P δολοβέλλαν (Ao ex 

λα corr A) FLAME — *córe om. ' ὃ Ἐστρατιᾶσ PAM Ἐἔϑη] αὐτῶν ἔϑη 
F αὐτοῖσ ἔϑη LAM καὶ — 4 ἐπιτρέπειν] ἐπιτρέπειν τε αὐτοῖσ κατὰ ταῦτα 
ζῆν E 4 ἐπιτρέπειν --- ἐγένετο om. ΔΜ λαβὼν — 5 τὰ] xci δολοβέλλασ 
δὲ λαβὼν V — 5 δολαβέλλασ A! ᾿Σᾷ8(τὰ om. P τοῦ om. V μηδὲ βουλευ- 
σάμενος om. V — 6 πᾶσιν E γράψας om. V τῇ! καὶ τῇ FLAMV Lat 
"7 προτευούση L ᾿ περὶ — 8 τρόπον] ovtoo V — 0 AM 9 Ἐπὶ — πρώτῃ 
om. V ἀρτέμονοσ 1, artemione Lat ληναιῶνοσ, αἱ i.ras. ἃ νηλεωνοσ P 
linionis Lat προτέρᾳ]! πρώτη FLAM die prima Lat, cf. 262. δολαβέλλασ 
A! 10 ἄρχουσι βουλῇ] ἄρχουσι βουλῆ καὶ Ἐ' βουλῆ zai ἄρχουσι καὶ LAM Lat 
11 rov — υἱοῦ om. V 12 ἐνεφάνισέ μοι FLA?*M 14 δδοιπερεῖν F 
£v] «vrovo ἐν FLAMV ἡμέραις] ἱεραῖσ P 15 χατὰ τούτους] κατ᾽ αὐτοὺσ 
FLAMYV χαϑ᾽ αὑτοὺσ Cocceji 16 δίδομι Ρ ἀστρατείαν] ἀστρίαν P. &otoa- 

τίαν FA! στρατείαν 1, 11 χρῆσϑαι ϑρῆσϑαι P χρῆσϑαι, 5 ex εἰ corr. L 
18 ἁγίων FLAMYV et εἰ uid. Lat 21 ὃ ai FLAMV δολοβέλλασ FLA*MV 

οὔ 
ὑρκανῶ πρεσβευσαμένω, F ὑρχανῶ πρεσβευδα, i 22 ἐχαρήσατο L toic 
ἡμετέροις om. V ὑμετέροι L 24 πρὸσ V δησιδαιμονίασ PL! 
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224 

225 

226 

227 

228 



282 ANTIQ. IUD. XIV 228—232 (X. 13.14) 

ἀπέλυσα πρὸ δώδεχα χαλανδῶν Oxrofoíov “ευχίω “έντλω Dato 
229 Πϊαρχέλλω ὑπάτοις. παρῆσαν Τίτος ᾿άμπιος Τίτου υἱὸς Βάλβος 

Ὁρατία πρεσβευτής, Τίτος Τόνγιος Τίτου υἱὸς Κροστομίνα, Κόιν- 

τος Καίσιος Κοίΐντου, Τίτος Πομτιτήιος Τίτου “ογγῖνος, Γάιος. 
Σερουίλιος Γαΐου υἱὸς Τηρητίνα Βράχχος χιλίαρχος, Πότελιος Κλού- 5 
σιος Ποπλίου Ἐτωρία [Γάλλος], Γάιος Σέντιος Γαΐου * υἱὸς Σα- 

βατίνα. 

290 Τίτος ᾿άμτειος Τίτου υἱὸς Βάλβος πρεσβευτὴς xol ἀντιστρά- 

τηγος Ἐφεσίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν 
τῇ ““΄σίᾳ “εύχιος “Τέντλος ὁ ὕπατος ἐμοῦ ἐντυχόντος ἀτιέλυσεν τῆς 10 

στρατείας. αἰτησάμενος δὲ μετὰ ταῦτα xal παρὰ Φαννίου τοῦ 
ἀντιστρατήγου χαὶ παρὰ “Ἰευκίου ᾿Αντωνίου τοῦ ἀντιταμίου ἐπέ- 
τυχον ὑμᾶς τε βούλομαι φροντίσαι, ἵνα μή τις αὐτοῖς διενοχλῇ. 

291 14. Ψήφισμα “Ζηλίων. ἐπ᾽ ἄρχοντος Βοιωτοῦ μηνὸς Θαργη- 
λιῶνος εἰχοστῇ χρηματισμὸς στρατηγῶν. Ἴαρχος Πείσων πρεσβευ- 1 

τὴς ἐνδημῶν ἐν τῇ χσεόλει ἡμῶν ὃ καὶ τεταγμένος él τῆς στρατο- 
λογίας περοσκαλ ἐσάμεγος ἡμᾶς καὶ ἱκανοὺς τῶν στολιτῶν τεροσέταξεν, 

232 ἵνα εἴ τιγές εἶσιν Ιουδαῖοι πολῖται Ῥωμαίων τούτοις μηδεὶς ἐνοχλῇ 

περὶ στρατείας, διὰ τὸ τὸν ὕπατον “ούχιον Κορνήλιον “Ἱέντλον 
δεισιδαιμονίας ἕνεχα ἀ:τολελυχέναι τοὺς Ιουδαίους τῆς στρατείας. 

PFLAMY Lat 
1 ἀπέλυσα] Gronov ἀπέλυσε (-osv P) codd. dinisi Lat δώδεκα) δέχα P δεχα- 

óvo AM χαλανδρῶν P ὀχτοβροίων V Κουιντιλίων infra p. 283, 13, 25 

“Μευκίω — p. 288, 20 νόμους om. V àévrgo Ρ 2 Ἐπαρῆσαν — 8 υἱὸς] praesente 
senatu Lat; eadem nomina iterantur 8 238sq. — "A4uzuoc) Borghesi oeuvres I p. 277 

Ἄππιοσ codd. Βαλβος! Borghesi βάλγοσ PLA βάλιοσ F y&2goo ΝΜ B&ABoc 
Ὁρατία πρεσβευτής] βάλιοσ πρεσβευτὴσ βάλγοσ ὀρατία F 8 ὡρατία P Τόν- 
γιος] τόγγιοσ FLM. τογγίοσ, σ ex v corr. ἃ 4 Καίσιος] κάσιοσ F κάσσιοσ L 

ῥάσιοσ ΔΜ Πομπήιος] Πήιοσ infra $ 288 λογγίνου P Γάιος] χκαὶοσ P 
5 σερουΐλιοσ, 1 eX ἡ corr. P τηριτίνα M Βράκχχος] βράχχοσ FLA 

βοάγχοσ M Βρόχχος $ 238 χιλίαρχος] χιμαρχοσ P χιλίμαρχοσ M ΑΚλούσιος] 
χκαουσιοσ P χλούσσιοσ À Κλούιος coni 6 ᾿πτωρία)] ἐγὼ P. ἐρωρία FLAM 
Οὐετωρία Gronov Γάλλος om. P Σέντιος] σερουΐϊλιοσ Ῥ Τεύτιος ὃ 239 

lacunam indicauit Gronov collata $ 239 σαββατίνα FL 8. "4uzuoc] Borghesi 

ἄππιοσ codd. Βάλβος) Borghesi 842205 PF βέλβοσ LAM balbus Lat 
10 “εύχιος] λούχιοσ PFAM — ó om. FLAM ἐμοῦ] ὁμοῦ Μ ἐντυχόντος 
ἐντυγχάνοντοσ ὑπὲρ αὐτῶν FLAM Lat 11 Φαννίου] φανίου PAM fanium Lat 

12 ἀντιστρατήγου] Ernesti ἀρχιστρατήγου codd. tribunum plebis Lat 
Ἀντωνίου] τοῦ ἀντωνίου P τοῦ ἀντιταμίου] aerarium Lat ἀντιταμιείου 
E 13 διενοχλῇ] τε ἐνοχλὴ P 14 ἐπὶ FLAM βοιώτου P bioto Lat 

18 εἰσιν i. ras. P τούτουσ PL 19 στρατίασ P “οὐκιον om. 
AM Lat 
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διὸ selDeaÓ nt ἡμᾶς δεῖ τῷ στρατηγῷ. ὅμοια δὲ τούτοις καὶ Σαρ- 

διανοὶ zegi ἡμῶν ἐψηφίσαντο. 
15. Γάιος Φάννιος Γαΐου υἱὸς στρατηγὸς ὕπατος Κῴων ἄρ- 

χουσι χαίρειν. βούλομαι ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτε πιρέσβεις ᾿Ιουδαίων μοι 
γεροσῆλϑον ἀξιοῦντες λαβεῖν và συγχλήτου δόγματα τὰ σπτερὶ αὐτῶν 
γεγονότα. ὑποτέταχται δὲ τὰ δεδογμένα. ὑμᾶς οὖν ϑέλω φρον- 
τίσαι «cl τιρονοῆσαι τῶν ἀνϑρώπων χατὰ τὸ τῆς συγχλήτου δόγμα, 
ὅτιως διὰ τῆς ὑμετέρας χώρας εἰς τὴν οἰχείαν ἀσφαλῶς ἀναχομι- 

σϑώσιν. 
16. ““εύχκιος “Ζέντλος ὕτεατος λέγει" πτολίτας Ῥωμαίων Iovóatove, 

οἵτινές μοι ἱερὰ ἔχειν xal πιοιεῖν Ἰουδαϊχὰ ἐν Ἐφέσῳ ἐδόχουν, δεισι- 
δαιμονίας ἕνεχα ἀπέλυσα. τοῦτο ἐγένετο τιρὸ δώδεχα χαλανδῶν 
Κουιντιλίων. 

17. “ούχιος ᾿4ντώνιος ἸΠ]Πάρχου υἱὸς ἀντιταμίας καὶ ἀντιστρά- 
τηγος Σαρδιανῶν ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. Ιουδαῖοι :τολῖται 
ἡμέτεροι τιροσελϑόντες uou ἐπέδειξαν αὐτοὺς σύνοδον ἔχειν ἰδίαν 
χατὰ τοὺς πατρίους νόμους az ἀρχῆς καὶ τόπον ἴδιον, ἐν ᾧ τά 
τε πράγματα xal τὰς πρὸς ἀλλήλους ἀντιλογίας χρίένουσιν, τοῦτό τε 
αἰτησαμένοις ἵν᾽ ἐξῇ ποιεῖν αὐτοῖς τηρῆσαι καὶ ἐπιτρέψαι ἔχρινα. 

18. Màoxoc Πότιλιος ozttoíov υἱὸς καὶ Maoxoc Maoxov ΤΠΠοτελίου 
υἱὸς “Τουχίου λέγουσιν. “έντλῳ τἀνϑυπάτῳ προσελθόντες ἐδιδά- 

ξαμεν αὐτὸν σπιερὶ ὧν “οσίϑεος Κλεοττατρίδου ᾿“λεξανδρεὺς λόγους 
ἐποιήσατο, ὅτεως “τολίτας Ῥωμαίων Ιουδαίους ἱερὰ Ἰουδαϊχὰ ποιεῖν 
εἰωϑότας, ἂν αὐτῷ φανῇ, δεισιδαιμονίας ἕνεχα ἀπολύσῃ" xal 
ἀττέλυσε τερὸ δώδεχα χαλανδῶν Κουιντιλίων (19) “ευχίω “έντλω 

PFLAMLat 
1 ἡμᾶς] coni ὑμᾶσ codd. Lat τούτουσ P. καὶ Σαρδιανοὶ] καϊσαρδιανοὶ 

A! zal σαρδιανοία FL! χαϊσαρδιανοία L* — 2 ἐψηφίσατο 1, ὃ φάνιοσ AM 
4 εἰδέναι] γνῶναι AM scire Lat — 5 συγκλήτου] ὑπὸ τῆσ ovyzAqytov FLAM 
τὰ περὶ] περὶ FLAM αὐτὸν 1, S οἰχίαν ex corr. L ἀνακομισϑῶσιν] 
μετακομισϑῶσι F — 10 “εύκχιος] λούκιοσ PFAM 12 δώδεκα] δεκατριῶν 
FLAM 18 Κουιντιλίων] óxtofolov κουϊντιλίων Ἐ ὀχτωβρίων LAM iuliarum. 
Lat 14 οὐκιοσ (A omisit rubricator) F ἀντιταμείασ Ρ 106 ὑμέτεροι P 

ξαυτοὺσ AM 19 αὐτοῖσ ποιεῖν tr. AM ἐπιστρέψαι P 20 σπιρίου] 
πουρίου ΒΊΑΝ publii Lat Σπουρίου Gronov M&ozoc — 21 4ovziov] marcus 
lucius marci publii filius Lat Ποπλίου] καὶ ποπλίου FL καὶ πουπλίου AM 

21 λούχιοσ FAM λεύχιοσ, — AfvtAo, vex corr. M τῶ ἀνϑυπάτω PLAM προσ- 
ελϑόντες] προσελθϑόντεσ λέγουσιν! P 22 ὧν] ὃ F δωσίϑεοσ A 23 Ἰου- 
δαίους] ἰουδαίουσ ποιήση FLAM 24 ἀπολύσει 1, 25 ἀπέλυσε! Hudson dimisit 

Lat ἀπολύσαι P ἀπέλυσα FLAM δώδεχαϊ δεκατριῶν FLAM Κουιντιλίων]) 

ὀχτωβρίου κουιντιλίω Ἐ' ὀκτωβρίων κυϊντιλίω (vi ex i corr. M) LAM iulias Lat 
AévtAo] λέντρω P 
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Γαΐω Παρχέλλω ὑπάτοις. παρῆσαν Τίτος ᾿ἄμπιος Τίτου υἱὸς 
Βάλβος Ὁρατία πρεσβευτής, Τίτος Τόνγιος Κροστομίνα, Κόιντος 
Καίσιος Kotvrov, Τίτος Πήιος Τίτου υἱὸς Κορνηλία .4oyyivoc, 
Γάιος Σερουίλιος Γαΐου Τηρητείνα Βρόχχος χιλίαρχος, Πότελιος 
Κλούσιος Ποτελίου υἱὸς Ἐτωρία Γάλλος. Γάιος Τεύτιος Γαΐου ΑΙ ϊμιλία 5 

χιλίαρχος. Σέξστος ᾿Ατίλιος Σέξστου υἱὸς «ἰμιλία Σέσρανος, Γάιος 

Πομστήιος Γαΐου υἱὸς Σαβατίνα, Τίτος ἄμπιος Τίτου Mévavópoc, 

Πόπλιος Σερουίλιος Ποπλίου υἱὸς Στράβων, “εύχιος Πάχκιος zdev- 

χίου Κολλίνα Καπίτων, «Αἀλος Φούριος Αὔλου υἱὸς Τέρτιος, 

Ἄππιος Muvac. ἐπὶ τούτων ὃ “έντλος δόγμα ἐξέϑετο" πολίτας 
, 3 , ν 2 x - , 

Ῥωμαίων Ἰουδαίους, οἵτινες ἱερὰ lovÓaixà ποιεῖν εἰώϑασιν, ἐν 

Ἐφέσῳ πρὸ τοῦ βήματος δεισιδαιμονίας ἕνεκα ἀπέλυσα. 
΄ » ΝᾺ 4^7 el» - , 

20. “αοδιχέων ἄρχοντες Γαΐῳ Ῥαβελλίῳ Γαΐου υἱῷ ὑπάτῳ 
, , - - 2 , ^ 2 ᾿ 

χαίρειν. Σώττατρος Ὑρχανοῦ τοῦ ἀρχιερέως πρεσβευτὴς ἀπέδωχεν 
τς κ - “7 b] E P5 m € — 

ἡμῖν τὴν παρὰ σοῦ ἐπιστολήν, δι᾿ ἧς ἐδήλου ἡμῖν παρὰ Ὑρχανοῖ 
-29 Y , , 2 ἡ ^ , * , , 

vov Ἰουδαίων ἀρχιερέως ἐληλυϑότας τινὰς γράμματα χομίσαι περὶ 

PFLAMLat 

1 παρῆσαν — 10 τούτων om. Lat "Aunioc] Borghesi ἄππιοσ codd. 
Τίτου υἱὸς Βάλβος Ὁρατία] τίτου βάλγοσ, ὀρατία υἱὸσ βάλλοσ F — 2 BaABoc] 
βάλγοσ L Ὁρατία!] ὠρατια P. ὀρατία, ὁ ex o corr. ἃ Τίτος Τόνγιος --- 3 
Kotvrov om. F Tóvytoc] τόγγιοσ LAM 3 Kaicioc] ex ὃ 227 ῥαισιοσ P 
δαΐσιοσ LAM Ῥαΐχιος Mendelssohn p. 180 Koivrov| xoivrovtov P — Πηήιοςϊ 

πομπήϊοσ FL ex ὃ 227 Κορνηλία] χκορνήλιοσ FLAM μμογγῖνος] λοιγινοσ 
P 4 Σερουίλιος] σερονήλιοσ P σερούλιοσ FA! Τηρητείνα] τηρεῖται ἵνα P 
τηρητῆ, ἵνα F τηρητίνα (ηρητί i. ras. M) LAM Booz oc] ἄβροχοσ P βράχχοσ, 

Bodz i. ras. man. recent. A βράχχοσ FL βράγχοσ M ὃ χ-λούσιοσ (x et 2 per 
hyphen coniuncto) ἃ χλούσιοσ, xi. ras. M Καλούσιος coni ποπλίου, vi.ras. À 

πουπλίου PFL — Ἐτωρία] coni ἐγωρεία P ἐρωρία, £pi. ras. m. 2 A ἐρωρία ἘῺΝ 
Οὐἰετωρία Gronov τεύτιοσ, vc i. ras. Α τέττιοσ F. fort. recte; Σέντιος ὃ 229 

αἱμιλίᾳ Ἐ αἰμιλλία Α αἱμιλλία M 6 σέκστοσ FLA αιτίλιοσ P 

ἀττίλιοσ Ἐ ἀτίλλιοσ AM σέχστου FLA Αἰμιλία] ἀμιλίασ P αἱμίασ F 
αἰσομίασ LAM τ πομπηΐοσ (c ex v corr. A) PA σαββατίνα FL 

ἔλμπιος! Mendelssohn ἄππιοσ codd. 58. σερουΐλιοσ, i suppl. F, z ex ἡ corr. A 
9 χολίνα F κολλενᾷ AM. Kaznitovl καπίστων L Καπίτων AvAoc] καπι- 

τω]ναύλιοσ F Αὔλος Φούριος] Gronov αὔλιοσ φρούριοσ codd. — AvZov] παύλου 
FLAM 10 μέντλος] λέτλοσ P ἐξέϑετο) ἐξήνεγκεν LA! ἐξήνεγχε FA*M 

11 Ἰουδαίους] ἰουδαίουσ εἶναι AM 12 δησιδαιμονίασ 1, ἀπέλυσα] ἀπολύσαι M, 
i. marg. yo ἀπολῦσαι À 18 λαυδικέων Ρ ῥαβελλίω, o ex ov corr. P ῥαβιλλίω 
FAM ῥαγιλλίω L rabilio Lat Ῥεβίλῳ Ritschl mus. Rhen. 28 p. 616 Ῥαβηρίῳ 
Homolle in bull. de corresp. hellén. Vl (1882) p. 605; idem de "P«zrív cogita- 
uit; Ποπλίῳ Σερουιλίῳ Ποπλίου υἱῷ ἀνϑυπάτῳ suadet Mendelssohn p. 227 
14 πρεσβευτὰσ αὶ ἐπέδωχεν ΑΜ [8 ἐδήλους coni παρ᾽ FLAM 
10 ἐληλυϑότοσ 1, 

10 
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τοῦ ἔϑνους αὐτῶν γεγραμμένα, ἵνα τά τε σάββατα αὐτοῖς ἐξῇ ἄγειν 
χαὶ τὰ λοιπὰ ἱερὰ ἐπιτελεῖν χατὰ τοὺς πατρίους γόμους, ὕτεως τε 
μηδεὶς αὐτοῖς ἐπιιτάσσῃ διὰ τὸ φίλους αὐτοὺς ἡμετέρους εἶναι χαὶ 

συμμάχους, ἀδικήσῃ τε μηδὲ εἷς αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐπαρχίᾳ, ὡς 
Τραλλιανῶν τε ἀντειπόντων χατὰ πρόσωπον μὴ ἀρέσχεσϑαι τοῖς 
χεερὶ αὐτῶν δεδογμένοις ἐπέταξας ταῦτα οὕτως γίνεσθαι" παρακε- 
χλῆσϑαι δέ σε, ὥστε xal ἡ μῖν γράψαι τιερὶ αὐτῶν. ἡμεῖς οὖν χατα- 
χολουϑοῦντες τοῖς ἐπιεσταλμένοις ὑπὸ σοῦ τήν vt ἐπιστολὴν τὴν 
ἀτεοδοϑεῖσαν ἐδεξάμεϑα xal χατεχωρίσαμεν εἰς τὰ δημόσια ἡμῶν 

, ' - M^4^ T / , 
10 γράμματα xal :ιερὶ τῶν ἄλλων ὧν ἐπέσταλκας ττρονοήσομεν, ὥστε 

15 

μηδὲν ueuqórvat. 
21. Πόπλιος Σερουίλιος Ποπλίου υἱὸς Γάλβας ἀνϑύπατος 

ἹΠπιλησίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. Πρύτανις Ἕρμοῦ υἱὸς 
πολίτης ὑμέτερος πιρροσελϑών μοι iv Τράλλεσιν ἄγοντι τὴν ἀγό- 
ραιον ἐδήλου παρὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην Ιουδαίοις ὑμᾶς τιροσφέ- 
ρέσϑαι xal χωλύειν αἰτοὺς τά τε σάββατα ἄγειν καὶ τὰ ἱερὰ τὰ 
πάτρια τελεῖν xal τοὺς χαρποὺς μεταχειρίζεσϑαι, καϑὼς ἔϑος ἐστὶν 

αὐτοῖς, αὐτόν τε χατὰ τοὺς νόμους εὐϑυνχέναι τὸ [δίκαιον] ψή- 

φισμα. βούλομαι ovv ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι διαχούσας ἐγὼ λόγων ἐξ 
ἀντιχαταστάσεως γενομένων ἐπέχρινα μὴ κωλύεσϑαι ᾿ἸΙουδαίους τοῖς 
αὐτῶν ἔϑεσι χρῆσϑαι. 

22. Ψήφισμα Περγαμηγνῶν. ἐττὶ τερυτάνεως Κρατίτττου μηνὸς 
ΖΙαισίου [τερώτῃ] γνώμῃ στρατηγῶν. ἐπεὶ Ῥωμαῖοι καταχολουϑοῦντες 
τῇ τῶν τιρογόύνων ἀγωγῇ τοὺς ὑπτὲρ τῆς κοινῆς ἀτεάγτων ἀνϑρώττων 
ἀσφαλείας κινδύνους ἀναδέχονται καὶ φιλοτιμοῦνται τοὺς συμμάχους 

PFLAM Lat 
1 τε om. AM αὐτοῖς] τοῖσ ἰουδαίοισ AM Lat ἐξῇ &ysw] ἄγειν ἐξῆ FL 

ἐξῇ AM — 2 πατρίους] πατρώουσ P πατρώουσ F 4 ἀδιχήσει P μηδεὶσ FLAM 
6 αὐτῶν, ὧν exc corr. Ε' αὐτὸν 1, οὕτως om. L.— 7 oz] γε AM et ut uid. 

Lat ἡμῖν] ἡμῖν ταῦτα FLAM οὖν] οὖν ταῦτα L 8 ἀπεσταλμένοισ P 

9 χατεχωρήσαμεν FL 10 ὧν] oc L προνοήσωμεν L 10 γράμματα ex 
πράγματα corr. M 11 μεμφϑῆναι πεμφϑῆναι P 12 Σερουίλιος] σεριβίλιοσ P 
σερβίλιοσ F σερουίλιοσ, ovi ex Bí corr. uid. A. — l'a4gac] Οὐατίας Bergmann Philo- 
logus Il 684 18 δήμῳ] καὶ δήμω AM πρύτανισ, Li.ras. A. Ἑρμοῦ! mercurii 
Lat 14 τὴν ἀγόραιον] negotia Lat τὴν] τὸν FLAM ἀγοραῖον codd. 
15 ἐουδαίουσ 1, — 16 x«l(antezoA)s.L 11 μεταχωρίζεσϑαι F [8 αὐτόν — 
ψήφισμα om. Lat εὐϑυνχέναι!] τεϑεικέναι ΑΜ δίχαιον om. FLAM 
19 διακούσας] ἀχούσασ FLAM Σ20 ἐπέχρινα, α ἷ. τᾶ8. A. ἰουδαίοισ FLA! 
21 ἔϑεσιν L 28 Δαισίου] δεσίου FAM δεσίου λουϑοῦντεσ, supra δεσίου ras., 

λουθϑοῦντεσ deletum 1, πρώτῃ om.PLat ἐπεὶ] ἐπεὶ οἱ FLAM χατακολου- 
ϑοῦντες] χαταχολουϑοῦσιν P 24 τοὺς] τῆσ, πάντων ΕἸ, — 25 ἀσφαλίασ P 
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' / 2 2 , N , - Ὑ ΤᾺ , 
xal φίλους ἐν εὐδαιμονίᾳ καὶ βεβαίᾳ καταστῆσαι εἰρήνῃ, πέμιψαν- 

Η 5] - “πὸ ; * -— - 
τος πρὸς αὐτοὺς τοῦ ἔϑνους τοῦ Ἰουδαίων χαὶ Ὑρχαγοῦ τοῦ ἀρχιε- 

, - , , , 3 "^ f; 3 , 

ρέως αὐτῶν πρέσβεις Στράτωνα Θεοδότου ᾿“1“πτολλώνιον ᾿,1λεξάνδρου 
, 2 ΄ 2 , 2 , , 

«Αἰνείαν Lyvuvavoov «ἀριστόβουλον «Τ“μύντου Σωσίσειατρον (ιλίτε- 
^ M 2 , - , 

που ἄνδρας καλοὺς καὶ ἀγαθούς, xal sol τῶν xarà μέρη ἐμφα- 
, y , € , ^ € , » 45 

γισάντων ἐδογμάτισεν v; σύγχλητος τιερὶ ὧν ἐπτοιήσαντο τοὺς λόγους, 
€ 2 c7 , € e δ ἢ Φ , * 3 ᾿ 

ὅστως μηδὲν ἀδικῇ «Αντίοχος ὃ βασιλεὺς ᾿Ιντιόχου υἱὸς Ἰουδαίους 
, [s , c , ^ , , 

συμμάχους Ρωμαίων, oz τὲ φρούρια xol λιμένας xal χώραν xol 
»} PILLE 2 5 ᾿ 2 - 2 - b 3p 3 T. 2 - 

εἴ vL ἀλλο ἀφείλετο αὐτῶν αττοδοϑὴ καὶ ἐξῇ αὑτοῖς ἐκ τῶν λιμέ- 
ν3 e ^N 5 - ΄ 

voy μηδ ἐξαγαγεῖν, ἵνα v& μηδεὶς ἀτελὴς ἢ ἐκ τῆς Ἰουδαίων χώρας 
» ἢ " DN , QNS » , " ὡς 
ἢ τῶν λιμένων αὐτῶν ἐξάγων βασιλεὺς ἢ δῆμος ἢ μόνος Πτολεμαῖος 
Ὁ 3 ^ , ^ ^ VIEN * 3 , , "E 

0 «Ἵλεξανδρέων βασιλεὺς διὰ τὸ εἶναι σύμμαχος ἡμέτερος καὶ φίλος, 
Ἢ ^ P] 3.7 ^ ) Á ^ -: M $1 , - - ^ - 

καὶ τὴν ἔν loy,» φρουρὰν ἐχβαλεῖν, χαϑὼς ἐδεήϑησαν" τῆς βουλῆς 
» , , 3 ^ ^ * 3 , 

ἡμῶν «“Τούχιος Πέττιος ἀνὴρ χαλὸς xai ἀγαϑὸς προσέταξεν, ἵνα 

φροντίσωμεν ταῦτα οὕτως γενέσϑαι, χαϑὼς ἡ σύγχλητος ἐδογμά- 
- "n - 2 - 5 - - 3 

τισεν, τορογοῆσαί T€ τῆς ἀσφαλοῦς εἰς oixov τῶν τιρεσβευτῶν ava- 
- 2 , ' M UNS X ' ἘΣ Ἅ ' 3 7 

χομιδῆς. ατιεδεξάμεϑα δὲ xol ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐχχλησίαν 
' , 2 ^ , Y ' 4*4 2 3 - ' 

τὸν Θεόδωρον, ἀπολαβόντες δὲ τὴν ἐπειστολὴν ztag ^ αὐτοῦ xci τὸ 
τῆς συγχλήτου δόγμα, καὶ ποιησαμένου μετὰ πολλῆς σπουδῆς τοὺς 

, ' c - "n 2 Y 

λόγους καὶ τὴν Ὑρχανοῦ ἐμφανίσαντος ἀρετὴν χαὶ μεγαλοψυχίαν, 
- , μὰν 3 , ' ^ Ἁ 

x«l OTL χοινῇ στάντας εὐεργετεῖ xol xav ἰδίαν τοὺς πρὸς αὑτὸν 
3 , , , ^ , - 3 , 

ἀφιχομένους, τά τὲ γράμματα εἰς τὰ δημόσια ἡμῶν ἀπεϑέμεϑα 
b 3 ΄ - ^ , , , € , 

xal αὐτοὶ τεάντα σιοιεῖν vzig Ἰουδαίων σύμμαχοι ὄντες Ῥωμαίων 
χατὰ τὸ τῆς συγχλήτου δόγμα ἐψηφισάμεϑα. ἐδεήϑη δὲ χαὶ Θεό- 

ῬΡΕῚ ΑΜ], αἱ 

1 πέμψαντεσ 1, 2 αὐτοὺσ ex αὐτὸν corr. P τοῦ ἔϑνους — 3 αὐτῶν] 
hyrcanus princeps sacerdotum gentis iudeae Lat τοῦ "ovó.] τῶν Ἰουδ. FLAM 

4 αἰνίαν P ὃ zaAovo χἀγαϑοὺσ LAM 1 Αἀντιόχου] Δημητρίου Ritschl 
mus. Rhen. 28, 611 not. 8. ὅπως] ὁπόσα Gutschmid ^ zc (ante yo.) ex xa 

corr. L 9 ἀφείλατο P. ἀποδοϑῇ] redderet Lat χαὶ ἐξῇ — 10 ἐξαγαγεῖν] et 
liceat eis a portubus deportare quae uolunt Lat χαὶ xai μὴ FLAM ἐξεῖ L 

αὐτοῖς] αὐτῶν Gronov αὐτῷ Gutschmid 10 μηδ᾽ ἐξαγαγεῖν] ἐξάγειν FLAM 
ἀτελὴς ἢ om. Lat — 11 ἐξάγων] aliquid auferat Lat 12 xal φίλοσ 

ἡμέτεροσ tr. FL 13 Ἰόππῃ] ἰόππη δὲ ΑΜ ἐδεήϑησαν] ἐδόϑησαν P 
τῆς] τῆσ τε AM et ut uid. Lat, in quo nostrae uero curiae 14 πέττιοσ, £t 

i. ras. M petius Lat; de Pedio aut Petilio aliquo cogitat Mendelssohn p. 223; 

sed traditum bene se habet χάγαϑὸσ (c i. ras. A) LAM 15 γίνεσϑαι AM 

17 ἐπὶ] εἰσ FLAM 18 δὲ] τε FAM, om. L τὸ oin, P 19 rovc] αὐτοῦ 

rovc FLAM σπουδὴσ αὐτοῦ tovo, litt. σ αὐτοῦ τοὺσ i. ras. angustiore m. 2 
A 20 ὑρχανοῦ, v i ras. L.— £ugavlaavtto P. 22 dquxou£vovc] ἀφικνου- 
u£vovc FAM ἀφιχνούμενοσ L εἰς] χαὶ εἰσ 1, 24 ἐψηφισάμεϑα) ἐφυλαξά- 
ut9« P decreuimus Lat δὲ] τε P Θεόδωρος ὃ ϑεύόδωροσ FAM 

10 

15 

20 
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δωρος τὴν ἐπιστολὴν ἡμῖν ἀποδοὺς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν, ἵνα 
σεέμιψωσι πρὸς Yexavóv τὸ ἀντίγραφον τοῦ Ung ίσματος x«i χερέσβεις 

δηλώσοντας τὴν τοῦ ἡμετέρου δήμου σπουδὴν χαὶ παραχαλέσοντας 

συ ντηρεῖν τε χαὶ αὔξειν αὐτὸν τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν χαὶ ἀγαϑοῦ 
τινος αἴτιον γίνεσϑαι, ὡς ἀμοιβάς τε τὰς Ζπεροσὴ χούσας ἀποληψό- 
μενον μεμνημένον v& ὡς χαὶ ἐν τοῖς χατὰ βραμον καιροῖς, ὃς 

ἣν γεάντων Ἑβραίων χεατήρ, οἱ τιρύόγονοι ἡμῶν ἤσαν αὐτοῖς φίλοι, 

χαϑὼς xci ἐν τοῖς δημοσίοις εὑρίσχομεν γράμμασιν. 
23. Ψήφισμα ““λικαρνασέων. ἐπὶ ἱερέως Méuvovoc τοῦ “(ρι- 

στείδου, χατὰ δὲ ποίησιν Ἑὐωνύμου, ᾿νϑεστηριῶνος « ἔδοξε τῷ 

δήμῳ εἰσηγησαμένου Mágxov ᾿1λεξάνδρου. ἐπεεὶ [τὸ] τερὸς τὸ θεῖον 
εὐσεβές τε xal ὅσιον ἐν ἅπαντι χαιρῷ διὰ σπουδῆς ἔχομεν κατα- 
χολουϑοῦντες τῷ δήμῳ τῶν Ῥωμαίων ττάντων ἀνϑρώτεων ὄντι εὐερ- 
γέτῃ xci oig sztgi τῆς Ἰουδαίων φιλίας xal συμμαχίας πρὸς τὴν 
σεύλιν ἔγραψεν, ὅτεως συντελῶνται αὐτοῖς αἱ εἰς τὸν ϑεὸν ἱεροττοιίαι 

χαὶ ἑορταὶ αἱ εἰϑισμέναι xci σύνοδοι, δεδόχϑαι χαὶ ἡμῖν Ιουδαίων 
τοὺς βουλομένους ἄνδρας τε xal γυναῖχας τά τὲ σάββατα ἄγειν xal 
τὰ ἱερὰ συντελεῖν χατὰ τοὺς Ἰουδαίων νόμους χαὶ τὰς προσευχὰς 
ποιεῖσϑαι τιρὸς τῇ ϑαλάττῃ χατὰ τὸ πάτριον ἔϑος. ἂν δέ τις 
χωλύσῃ ἢ ἄρχων ἢ ἰδιώτης, τῷδε τῷ ζημιώματι ὑτεεύϑυνος ἔστω 
χαὶ ὀφειλέτω τῇ πόλει. 

24. ἹῬήφισμα Σαρδιανῶν. ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ στρα- 
τηγῶν εἰσηγησαμένων. ἐπεὶ oi χατοιχοῦντες ἡμῶν ἐν τῇ πόλει 
az ἀρχῆς Ἰουδαῖοι “τολῖται πολλὰ καὶ μεγάλα φιλάνϑρωτετα ἐσχη- 
χότες διὰ παντὸς τταρὰ τοῦ δήμου xal νῦν εἰσελϑόντες ἐπὶ τὴν 

βουλὴν xai τὸν δῆμον τταρεχάλεσαν, ἀπτοχαϑισταμένων αὐτοῖς τῶν 
νόμων xal τῆς ἐλευϑερίας ὑπὸ τῆς συγχλήτου xai τοῦ δήμου τοῦ 

ΡΕΙΑΜΊΙ αι 

1 τὴν] ὃ τὴν FLAM ἐπιδοὺσ 1, 2 xal πρέσβεις om. Lat 4 αὐτὸν — 
φιλίαν) cum eis nostras amicitias Lat — 4 zal ἀγαϑοῦ -- 5 ἀποληψόμενον om. 
Lat 5 αἴτιον) αἰτίαν 14, ἀεὶ αἴτιον coni 6 τε] δὲ PFL ἅβραμον F 

7 ἐβραίων A αὐτοῖς] ei Lat 8 χαὶ om. FLAM 9 ἀλιχαρνασέων codd. 
alicarnasseorum cod. Neap. Lat ἐπὶ i ἱερέων μέμνωνοσ καὶ ἀριστίδου Ῥ 
10 χατὰ — ᾿Ανϑεστηριῶνος om. Lat Εὐωνύμου om. L "Av9sotyo.oroc] 

ἀνϑεστηρίασ P ᾿Ανϑεστηριῶνος ια΄ coni lacunam indicauit Gronov 11 μάρ- 
xov, x i.ras.L ἐπεὶ] quoniam iudei Lat τὸ om. Ρ 12 τε om. FLAM 
ἔχομεν] habent Lat 10 αἱ om. P ἠϑισμέναι Ρ δέδοκται FL placuit Lat 
xal 8. A 18 Ἰουδαίων) lovócixovo LAM Lat χαὶ τὰς — 19 ἔϑος om. Lat 
19 ϑαλάσση FLM ϑαλάσηι A ἄν nc δὲ τ. P 20 ἢ ἄρχων -- τῷ om. Lat 
τῷδε] 0ós Hudson 21 ὠφειλέτω F 24 ἀπ᾽ ἀρχῆς om. FLAMLat 358 παρὰ] 
ὑπὸ AM 26 παρεκάλεσαν COIT. eX παραχαλέσαι αὶ 2 τοῦ] τῶν M, om. P 
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Ῥωμαίων ἵνα κατὰ và νομιζόμενα ἔϑη συνάγωνται χαὶ πολιτεύωνται 
xci διαδιχκάζωνται πρὸς αὑτούς, δοϑῇ τε καὶ τόπος αὐτοῖς, εἰς ὃν 
συλλεγόμενοι μετὰ γυναιχῶν καὶ τέχνων ἐπιτελοῦσιν τὰς πατρίους 
εὐχὰς χαὶ ϑυσίας τῷ ϑεῷ" δεδόχϑαι τῇ βουλῇ χαὶ τῷ δήμῳ συχγχε- 
χωρῆσϑαι αὐτοῖς συνερχομένοις ἐν ταῖς ἀποδεδειγμέναις ἡμέραις 
χιράσσειν τὰ χατὰ τοὺς αὐτῶν νόμους. ἀφορισϑῆναι δ᾽ αὐτοῖς xal 

τόπον ὑττὸ τῶν στρατηγῶν sig οἰχοδομίαν χαὶ οἴχησιν αὐτῶν, ὃν 
ἂν ὑπολάβωσιν πρὸς τοῦτ᾽ ἐπιτήδειον εἶναι, ὅπως τε τοῖς τῆς 
πόλεως ἀγορανόμοις ἐπιμελὲς ἢ καὶ τὰ ἐχείνοις πρὸς τροφὴν ἔτπει- 
τήδεια ποιεῖν εἰσάγεσϑαι. 

25. ἱϑήφισμα Ἐφεσίων. & τορυτάνεως Π]ηνοφίλου μηνὸς :41ρτε- 
μισίου τῇ ττροτέρᾳ ἔδοξε τῷ δήμῳ, Νικάνωρ Εὐφήμου εἶτεεν εἰση- 
γησαμένων τῶν στρατηγῶν. ἐπεὶ ἐντυχόντων τῶν ἐν τῇ πόλει 
Ιουδαίων Πάρχῳ Ἰουλίῳ Ποντίου υἱῷ Βρούτῳ ἀνϑυπάτῳ, Orc 
ἄγωσι τὰ σάββατα καὶ στάντα ποιῶσιν χατὰ τὰ πάτρια αὐτῶν ἔϑη 
μηδενὸς αὐτοῖς ἐμποδὼν γινομένου, ὃ στρατηγὸς συνεχώρησεν, δε- 
δόχϑαι τῷ δήμῳ, τοῦ πράγματος Ῥωμαίοις ἀνήχοντος, μηδένα χω- 
λύεσθαι τταρατηρεῖν τὴν τῶν σαββάτων ἡμέραν μηδὲ πραττεσϑαι 
ἐπτιτίμιον, ἐπτιτετράφϑαι δ᾽ αὐτοῖς στάντα “τοιεῖν χατὰ τοὺς ἰδίους 

αὐτῶν νόμους. 
26. Πολλὰ μὲν οὖν ἐστιν καὶ ἄλλα τοιαῦτα τῇ συγκλήτῳ καὶ 

τοῖς αὐτοχράτορσι τοῖς Ῥωμαίων δόγματα τιρὸς Ὑρχανὸν xoi τὸ 

ΡΕΊΑΜΥ Lat 

| ἵνα post ἔϑη tr. P συνάγονται ΡΙ, καὶ πολιτεύωνται om. AMLat 
πολιτεύονται PL! — 2 χαὶ διαδικάζωνται πρὸς αὑτοὺς] et iudicia sua disponant 
Lat διαδικαάζωνται διαδικάζονται Ῥ μὴ διαδικαζώμεϑα (o ex ὁ corr. L) FLAM 

αὐτοὺσ codd. 0097] 20095 (0 in o corr. L) FLAM Lat αὐτοῖσ καὶ τόποσ tr. 
FLAM 3 ἐπιτελοῦσιν] coni ἐπιτελῶσιν P. ἐπιτελῶσι FLA! ἐπιτελοῖεν Μ et ex 

corr. À possint celebrare Lat 4 δεδόχϑαι δέδοχται οὖν (zr i. ras., οὖν S. Δ) 

FLAM igitur uisum est Lat συγκεχωρίσϑαι P. συγχεχωρεῖσϑαι L 5 ἀπο- 

δεδειγμέναις] προαποδεδειγμέναισ FAM. προσάπεδεδειγμέναισ L 6 πράσειν 

L τὰ om. P αὐτῶν) foe L 1 &ic] oic F 8 εἶναι om. FLAM 
9 ἀγωρανόμοισ L ἐπιτείδεια ΒΒ 11 μηνοφίλου, ἡ ex « corr. ἃ ἄρτεμι 
σίου, . ex ἡ corr. 1 12 ἔδοξε -- εἶπεν] nicanor euphimi dixit placuit populo 
Lat εἶπεν) εἰπεῖν P 14 Μάρχῳ -- υἱῷ] Μάρκῳ Ἰουνίῳ Μάρκου υἱοῦ 
Bergmann philol. II 687 JM. Ἰουνίῳ Καιπίωνι uel M. Ἰουνίῳ Μάρκου υἱῷ  Ka- 
πίωνι Ritschl mus. Rhen. 28 p. 613 Ποντίου] πομπηΐω FLAM Ποντίου 
υἱῷ om. Lat Boovrov FLAM 15 ἄγωσι! ἀγάγωσι, &y deletum P 
16 ἐμποδὼν om. L 17 τῷ δήμῳ] PLat τῇ βουλὴ «al τῶ (juo FLAM 
18 μηδὲ — 19 ἐπιτίμιον om. Lat πράσσεσϑαι FLAM 19 ἐπιτετράφϑω 
FLAM τοὺς iolovc] iudaicas Lat — 21 uiv om. V — c συγχλήτω τοιαῦτα 
tr. FLAM 22 τοῖς Ῥωμαίων] óouatov FLAMV 
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ἔϑνος ἡμῶν γεγενημένα καὶ τεόλεσιν ψηφίσματα xat γράμματα πιρὸς 
τὰς “πτερὶ τῶν ἡμετέρων διχαίων ἐπιστολὰς ἀντιειωνημένα τοῖς 

, ^ T c , T , , - 

ἡγεμόσιν, τεερὶ ὧν αἡτάντων ἐξ ὧν ππαρατεϑείμεϑα σειστεύειν τοῖς 
᾽ , - ' ^ , LI 

ἀναγνωσομένοις οὐ βασχάνως ἡμῶν τὴν γραφὴν πάρεστιν. ἐπεὶ 
- ' , , , - " € 

γὰρ ἐναργῆ καὶ βλεπόμενα τεχμήρια τ.αρεχόμεϑα τῆς τέρος Ῥωμαίους 
, ^ , } 3 ^ “ 7η NL 

ἡμῖν φιλίας γενομένης ἐγκιδειχνύντες αὐτὰ χαλχαῖς στήλαις xat δέλ- 

τοις ἐν τῷ Καπετωλίῳ μέχρι νῦν διαμένοντα χαὶ διαμενοῦντα, τὴν 
, , c , 7 " ) ^" 

μὲν πάντων “παράϑεσιν ὡς τιεριττήν τὲ Gua xcl ἀτερττῆ τταρῃ- 
, 2 , "3 e € , , € 35 34 ^ - 

τησάμην, οὐδένα Ó οὕτως ἡγησάμην σχαιόν, ὃς οὐχὶ καὶ τιερὶ τῆς 
€ m , , € , br e ^ , 

10 Ῥωμαίων uiv τειστεύσει φιλανϑρωττίας, ὅτι ταύτην xal διὰ zcLetóvay 

ἐγιεδείξαντο τιρὸς ἡμᾶς δογμάτων, xci ἡμᾶς ovy ὑττολήνψψεται τεερὶ 
ὧν εἶναί φαμὲν ἀληϑεύειν ἐξ ὧν ἐπεδείξαμεν. τὴν μὲν οὖν πιρὸς 
Ῥωμαίους φιλίαν xai συμμαχίαν κατ᾽ ἐχείνους τοὺς χαιροὺς γενο- 
μένην δεδηλώχαμεν. 

XL 1. Συνέβη δ᾽ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χαιρὸν ταραχϑῆγναι τὰ κατὰ 
τὴν Συρίαν ἐξ αἰτίας τοιαύτης" Βάσσος Καικίλιος εἷς τῶν τὰ Πομ- 

γηίου φρονούντων ἐπειβουλὴν συνϑεὶς &vi Σέξστον Καίσαρα χτείνει 
μὲν ἐχεῖνον, αὐτὸς δὲ τὸ στράτευμα αὐτοῦ τπταραλαβὼν ἐχράτει τῶν 
πραγμάτων, ττόλεμός ve μέγας περὶ τὴν “!πάμειαν συνέστη τῶν 
Καίσαρος στρατηγῶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐλθόντων μετά ve imméov xoi 
κεξζῆς δυνάμεως. τούτοις δὲ χαὶ ᾿Ἄντέπτατρος συμμαχίαν ἔττεμψεν 
μετὰ τῶν τέχνων χατὰ μνήμην ὧν εὐεργετήϑησαν vxo Καίσαρος 
xal διὰ τοῦτο τιμωρεῖν αὐτῷ καὶ δίκην τταρὰ τοῦ ττεφονευχότος εἰσ- 
σιράξασϑαι δίκαιον ἡγούμενος. χρογιζομένου δὲ τοῦ ττολέμου Movo- 

ἃ 268 — bell. Iud. I 216. 

PFLAMVELat Zonaras I p. 407. 
2 περὶ om. V ὃ. 4ysuoow P ἐξ ὧν] ἔξω Ρ 4 ἀναγνωσϑησομένοισ 

P πτοῖσ οὐ βασχάνωσ ἡμῶν ἀναγνωσομένοισ tr. F τοῖσ οὐ βασχάνωσ ἀνα- 
γνωσομένοισ ἡμῶν tr. LAM γραφὴν] συγγραφὴν FLAMV — ἐπεὶ] ἐπὶ P 
5 ἐναργῆ] ἐναρχῆ AM παρεχόμεϑα] πρὸσδεχόμεϑα P 6 ἐπιδεικνύντες] ἐπεὶ 
χαὶ δεικνῦντεσ P — " χαπιτωλίω P 8 ócom.P 9 óc] ὡς coni χκαὶ om. V 
10 πιστεύσει] πιστεῦσαι P fort. recte ἐ πλιόνων L 11 ὑπολήψεται ὑπολεί- 
ψεσϑαὶι P 12 ἀληϑεύσειν P ἐπεδειξάμην L 15 δ E 16 "τοιαύτης 
om. L Ἐβάσοσ P ἰάσσοσ (β om. rubricator) F Καικίλιος! κέλιοσ PFV 
χκικίλιοσ LAM χικίλλιοσ E caecilius Lat κεκίλιος ed. pr. Ἐτῶν τὰ] τὰ τῶν 
L 17 Ἐἐπιβουλὴν] ἐπεμβολὴν PFLV σέχστον FLA σέξτον V 
σέξτω χκαίσαρι (ex σέξτου καίσαρ corr.) cod. Busb. E 20 ἐπ πρὸσ E 

ἐπ᾿ — 21 δυνάμεως om. Lat αὐτὸν] αὐτῶν Ρ μετά τε ἱππέων] μετά τε 
ἵππων P μετὰ ἱπποτῶν LAMV μετὰ ἱππωτῶν F 22 εὐεργετηϑείησαν 
FLAMVE ὑπὸ] ὑπὸ rov E 23 zal (ante διὰ) om. E 24 Movozoc| 
bell. Tud. Casaubonus μάρκοσ codd. ELat 

Iosephus III. 19 
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xoc uiv ἦλϑεν ἐχ Ῥώμης εἷς τὴν ἀρχὴν τὴν Σέξστου. Καῖσαρ δ᾽ 
ὑπὸ τῶν mei Κάσσιον χαὶ Bobo» ἐν τῷ βουλευτηρίῳ χτείνεται 

χατασχὼν τὴν ἀρχὴν ἔτη τρία xol μῆνας ἕξ. τοῦτο μὲν οὖν χαὶ ἐν 
ἄλλοις δεδήλωται. 

2. Τοῦ δ᾽ ἐπὶ τῷ Καίσαρος ϑανάτῳ πολέμου συνερρωγότος 5 

xal τῶν ἐν τέλει ττάντων ἐπεὶ στρατιᾶς συλλογὴν ἄλλου ἄλλῃ διεστταρ- 
μένων, ἀφιχνεῖται Κάσσιος εἰς Συρίαν παραληψόμενος τὰ περὶ 
τὴν “““ππάμειαν στρατόττεδα᾽ χαὶ λύσας τὴν πολιορχέαν ἀμφοτέρους 
χιροσάγεται τόν τε Βάσσον xal τὸν Movoxov τάς τε πόλεις ἐπερχό- 
μενος ὅτελα τε καὶ στρατιώτας συνήϑροιζεν xol φόρους αὐταῖς μεγά- 
λους ἐπετέϑει" μάλιστα δὲ τὴν Ιουδαίαν ἐχάχωσεν ἑπταχόσια τάλαντα 
ἀργυρίου πραττόμενος. “Ἀντίπατρος δ᾽ δρῶν ἐν μεγάλῳ φόβῳ καὶ 
ταραχῇ τὰ πράγματα μερίξ ζει τὴν τῶν χρημάτων εἴσπραξιν χαὶ 
ἑχατέρῳ τῶν υἱῶν συνάγειν δίδωσιν τὰ μὲν Π]αλίχῳ καχοήϑως πρὸς 
αὐτὸν διαχειμένῳ, τὰ δὲ ἄλλοις προσέταξεν εἰστεράττεσϑαι. καὶ 
σερῶτος Ἡρώδης ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰσπιραξάμενος ὅσα ἦν αὐτῷ 
σπιροστεταγμένα φίλος ἦν εἰς τὰ μάλιστα Κασσίῳ σῶφρον γὰρ 
ἔδοξεν αὐτῷ Ῥωμαίους ἤδη ϑεραττεύειν καὶ τὴν seg! αὐτῶν χατα- 
σχευάζειν εὔνοιαν ἐχ τῶν ἀλλοτρίων πόνων. érurgáoxovro δ᾽ αὔταν- 
δροι οἱ τῶν ἄλλων [πόλεων] ἐπιμεληταί, χαὶ τέσσαρας πόλεις ἔξην- 

δραπόδισε τότε Κάσσιος, ὧν ἤσαν ci δυνατώταται Γόφνα τὲ καὶ 
Ἱμμαοῦς, πρὸς ταύταις δὲ 4000a χαὶ Θάμνα. ἐπεξῆλθε δ᾽ ἂν 

$210 — bell. Ind. 1217. — 4 

PFLAMVELat Zonaras I p. 407. 
1 *éx Ῥωμης] εἰσ ρώμην P τὴν Xé&otov] τὴν σέχστου FLA τοῦ σέξστου 

M τοῦ σέξτου VE 3 *£t] ἑπτά bell. Iud. 5 i. marg. xó' FL η΄ E 
XXII Lat ἐπὶ τῶ ϑανάτω τοῦ καίσαροσ E 6 στρατείασ E —— *&AAov] 

ἄλλων FLAMV 1 Ἐπαραληψόμενοσ, ἡ i. ras. m. 2 L 8 στρατόπε V 
zal] 0c καὶ E Ἐπολιορχίαν, v i.ras. m. 2 L 9 ἘΒάσσον)] κάσσον L 

Moviozov) μάρκον codd. ELat 12 πραττόμενος εἰσπραττόμενοσ FLAMVE 

δὲ E  *évom.L' 18 *yoguctov] ἀρϊιγμάτων L 14 τὰ μὲν — 15 
διαχειμένῳ] herodi quas difficilius exigi putabat Lat τὰ uiv μαλίχω xaxo- 
ἤϑωσ i.ras. angustiore m. 2 ἃ uv] δὲ V; certe corruptela latet; cf. bell. Iud. 

15 xai] i. marg. X.X7// Lat 16 *elongazousvos F 17 εἰς] ἐσ ME 
19 εὔνοιαν ἐχ, εὖ et d ex corr. F ἐπιπράσχοντο sqq. corrupta sunt δὲ E 
Ἑαύτανδροι] αὖτ᾽ ἀνδροῖ 1," 20 oi] ὅσοι FLAMVE πόλεων om. PE 
τέτταρασ FLAME ἐξηνδραπόδισε τότε] ἐξανδραποδίζεται FLAMV 2 ξηνδρα- 

πόδισε E 21 Ἐχάσιοσ F δυνατώτατοι P DIoógva) yore P. γοφνά, 0 
iras. F γνόφα AM yvogew V 22 Ἀμμαοῦς! ἐμμαοὺσ V amathuntem Lat 
δὲ om. P ϑαμνά FL 9«uv& V 

10 

15 
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€ H , - , e ^ F^ - TEES [£4 ^ ) E] 

ὑχε ὀργῆς Κασσιος c0re xal IMaAtiyov ἀνελεῖν, curvo yao c 
^ » P 93 , ^ Ft - TI 

αὐτόν, εἰ μὴ Ὑρχανὸς δι᾿ ἡντιπιάτρου ἑχατὸν τάλαντα ἐκ τῶν ἰδίων 
» - , zc ᾿ m € s 

αὐτῷ τεέμιμας éméoye τῆς ὁρμῆς. 

3. Ἐπεὶ δὲ Κάσσιος £x τῆς Ιουδαίας ἀπῆρεν, Ἤάλιχος ἐπε- : 
, 3 , ' , - ^ } , € - 

βούλευσεν LMvrurarQi τὴν τούτου τελευτὴν ἀσφάλειαν ὙΥρχανοῦ 
2 ^ y^ * 3 , - 

τῆς ἀρχῆς εἶναι νομίζων. οὐ μὴν ἔλαϑεν τὸν «ΑΙντίτεατρον ταῦτα 
φρονῶν, ἀλλ᾽ αἰσϑόμενος γὰρ ἐχεῖνος ἐχώρει τιέραν Ἰορδάνου χαὶ 
στρατὸν “Ἰράβιον ἅμα χαὶ ἐγχώριον συνγήϑροιζεν. δεινὸς δὲ ὧν ó 
Ἠάλιχος ἠρνεῖτο μὲν τὴν ἐσειβουλή ήν, ἀπολογούμενος δὲ μεϑ᾽ ὅρκων 

αὐτῷ τε xal τοῖς τταισίν, χαὶ ὡς την μὲν Ιεροσόλυμα φρου- 
ET € , BA X ^ ^ - [44 »42 » P] 

ροῦντος, Ἡρώδου δὲ ἔχοντος τὴν φυλαχὴν τῶν Omhov οὐδ᾽ ἂν εἰς 
- δ'' - 2 - ^ ) , 4/7 

νοῦν ἐβάλετο τοιοῦτον οὐδὲν ὁρῶν τὴν ατιορίαν, χαταλλάσσεται 
πρὸς τὸν ᾿ἠντίπατρον, χαὶ συνέβησαν Movexov xaTa Συρίαν στρα- 
ri j/oUvroG, ὃς αἰσϑόμενος γεωτεροποιοῦντα τὰ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν 
τὸν MeAuov ἦλϑε μὲν ὡς zai μιχρὸν αὐτὸν ἀνελεῖν, “Τντιττάτρου 

δὲ γεαραχαλέσαντος ττεριέσωσεν. 
3 Ki ogr , , 2 , E] - ^ , s 

4. Hv δὲ ἄρα φονέα περισώσας Zdvrímavooc αὑτοῦ τὸν ἤϊάλιχον 
, ' - * 2 , ^ , 

Κάσσιος uiv γὰρ xoi Mobgxoc στρατὸν ἀϑροίζοντες τὴν ἐπειμέλειαν 
[7] , c ΄ ' 3; 55€ ^ , 

a;tagay ἐνεχείρισαν Ἡρώδῃ καὶ στρατηγὸν αὑτὸν χοίλης Συρίας 
, - , ^ , , , € 

ἐπιοίησαν τιλοῖα δόντες xai δύναμιν ἱχιπιχήν τὲ xol τοεζιχήν, ὑτεο- 
, , ^ 45 - 3 , 3 , ^ ^ , S 

σχόμενοί ve xai βασιλέα τῆς Ἰουδαίας ἀναδείξειν μετὰ τὸν ztóAeuov 
, , , 2 , , , 

συνειστήχει γὰρ τότε ztQÓC τὲ Αντώνιον xal τὸν νέον Καίσαρα. 
, , , , ' 3 L 

ηάλιχος δὲ δείσας τότε μάλιστα τὸν Mvrímavgov ἐχττοδὼν &zxor- 
- 2 , € -" , 3 € , 

εἴτο, «cl πείσας ἀργυρίῳ τὸν "YoxavoU οἰνοχόον, saQ ᾧ ἑἕχάτεροι 
- , , ' » c , , 2 , 

εἱστιῶντο, φαρμάχῳ χτείνει τὸν ἀνδρα, xai OzAívag ἔχων εὑτρέ- 

$ 276 — bell. Iud. I 222. 

PFLAMVE Lat Zonaras I p. 407. 

1 Ἐὑπ] ἐπ F ὡρμάτο P 2 ἰδίων] Ἰουδαίων PFL 3 Ἐἐπέσχεϊ 
ἐπέχει P ἐπεῖχε coni 4 *2» — Ἰουδαίας] cum multis pecuniis a iudea Lat 
Ἐἐπεβούλευεν LAM 5 Ἐάσφάλιαν P 6 εἶναι] ἔσεσϑαι FLAMVE fore 
Lat ἐλάνϑανε E 7 γὰρ om. E 8 *ói] μέντοι ed. pr. 9 uiv om. 
E ed. pr. δὲ om. E ed.pr. 10 φασαΐλου P ΣΙ δ τὰν 11 ἔχοντος 
σχόντοσ P 12 ἐβάλετο] ἔβαλλε FLA ἔβαλε MV τὴν] δὲ τὴν FLAMV οὖν 
τὴν E litt. δὲ τὴν ἀπορίαν i. ras. m. 2A Ἐχαταλάσσεται ΕἸ, 18 τὸν ᾿4»- 
τίπατρον] αὐτὸν ἀντίπατροσ AM μάρκου codd. ELat 14 τὰ] E, om. codd. 
Ἐτὴν Ἰουδαίαν] συρίαν Ρ Ἐϊουδαίων F 15 Ἐώς] ὥστε FLAMV 11]. marg. 
(9 E. Ἢν) ἔλαϑε (-9ev LA!) FLAMVE zescius quod Τὰς ἀντίπατρον LE 

18 μάρχοσ codd. ELat ἀϑροίσαντεσ FLAMVELat τὴν] τήν τε E 
19 Ἐἐνεχείρησαν Ρ ἔἜχοίλης] totius Lat — 20 ce] δὲ FLAMVE 22 *roze 
5. F Ἔτε] τε τὸν FLAM. 23 *ói] ve P. 24 *doyvglo, ὦ ex ov corr. P 
Ἐξχατέροισ L 25 ἕεστιῶντο Ρ ηὐτρέπιζε V 

T9 
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χειζεν τὰ κατὰ τὴν πόλιν. γνόντων δὲ τὴν ἐπιβουλὴν τὴν χατὰ 
τοῦ πατρὸς Ἡρώδου xai Φασαήλου χαὶ χαλεπῶς ἐχόντων. ἠρνεῖτο 

πάλιν ὃ Maliyog xal ἔξαρνος ἣν τοῦ φόνου. χαὶ “Ἀντίπατρος μὲν 

εὐσεβείᾳ τὲ xoi δικαιοσύνῃ διενεγχῶν xol τῇ χεερὶ τὴν πατρίδα 
σπουδῇ τοῦτον ἐτελεύτησεν τὸν τρόπον. τῶν δὲ παίδων αὐτοῦ 
Ἡρώὸδ by εὐθὺς ἢ i ) ρώδης uiv εὐθὺς ἔγνω τιμωρεῖν τῷ πατρὶ μετὰ στρατιᾶς imi 

ἸΠάλιχον ἐλϑών. Φασαήλῳ δὲ τῷ πρεσβυτέρῳ δόλῳ μᾶλλον ἐδόχει 
7t60l γίνεσθαι τἀνδρός, μὴ πολέμου χατάρχειν νομισϑῶσιν ἐμφυλίου. 
τήν τε οὖν ἀπολογίαν τὴν Π]αλίχου σιροσδέχεται xci πτιιστεύειν 

ὑποχρίνεται μηδὲν αὐτὸν περὶ τὸν ντιπτάτρου ϑάνατον χαχουρ- 
γῆσαι, τάφον τε ἐχόσμει τῷ πατρί. χαὶ παραγενόμενος Ἡρώδης 
εἰς Σαμάρειαν xal χαταλαβὼν αὐτὴν κεχαχωμένην ἀνεχτᾶτο xal τὰ 
γείχη διέλυε τοῖς ἀνϑρώποις. 

5. Π]ετ᾽ οὐ πολὺ δ᾽ ἐνστάσης τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἑορτῆς παρε- 
yívevo σὺν τοῖς στρατιώταις εἰς τὴν πόλιν, xal δείσας ὃ ϊάλιχος 

ἀνέπεισεν Ὑρχαγνὸν μὴ ἐπιτρέπειν αὐτῷ εἰσιέναι. χαὶ τεείϑεται μὲν 
Ὑρχανός, προβέβλητο δὲ αἰτίαν τῆς ἀπτοχωλύσεως τὸ μὴ δεῖν ὄχλον 
ἀλλοδατὸν ἁγνεύοντος εἰςδέχεσϑαι τοῦ πλήϑους. ὀλίγον δὲ φρον- 
τίσας Ἡρώδης τῶν ἀγγέλων γύχτωρ εἴσεισιν εἰς τὴν πόλιν xol 
φοβερὸς ἢν τῷ ἸΠαλίχῳ, ὃ δ᾽ οὐχ ἀνίησιν τὴν ὑπόκρισιν, ἀλλ᾽ ἐδά- 
χρυὲν τὸν ᾿ντίκατρον χαὶ ἀνεχαλεῖτο φανερῶς ὡς φίλος, χρύφα δὲ 
φυλακὴν τοῦ σώματος ἐποιεῖτο. ἔδοξε δὲ χαὶ τοῖς περὶ Ἡρώδην 

μὴ ἀ:τελέγχειν αὐτοῦ τὴν σεροσττοίησιν, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὺς εἰς τὸ 
ἀνύττοτυτον ἀντιφιλοφρονεῖσϑαι τὸν ἤϊάλιχον. 

6. Κασσίῳ μέντοι περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ πατρὸς Ἡρώδης ἐπέ- 

$ 282 — bell. Iud. I 221. 

PFLAMVELat Zonaras I p. 408. 
1 τὰ om. V 2 UPC A  A4«cc 0m. FMV τὴν περὶ τὴ (sic) F 

6 *ziuopsiv, 1. marg. na V μετὰ τῆσ στρατιᾶσ E τ Ἐφασαήιλωι A 
8 περιγενέσϑαι τοῦ ἀνδρὸσ E Ἐμὴ] ἢ PV 9 τὴν (ante M«4.)] τοῦ E 
10 χακουργῆσαι ϑάνατον tr. FLVE etex corr. Ρ 11 ἔτεϊ δὲ Υ xooust E 
Ἐχαὶ — Ἡρώδης! ἡρώδησ παραγενόμενοσ δὲ ΑΜ 13 *víejL Ἐδιελύετο 
FLAM διέλυσε 14 δὲ Εὁ παραγίνεται FLAMV. παρεγένετο E. 15 *ó om. 
FLAMV 16 *aGvéxzotv] ἔπειϑεν FLAM ἔπεισεν V ἔχαὶ πείϑεται μὲν] πεί- 
ϑεται μὲν οὖν ΑΜ 11 *ó ὑρχανὸσ AM προβέβλ ηται PV προὐβέβληντο Ε 
*j'V αἰτία E 19 *dyyéAov] praecepta Lat ἁγνειῶν coni * véxtoQ L 
20 ἦν] μὲν ἦν FLAMVE etutuid.Lat δὲ FLAME ἀνίησιν] ανίη Ἐ ἀνίει 
(Lex ἡ corr. A) LAM. ἐδάκρυ! E — 21 Ἐφίλος] amicum Lat φίλον Zon 
23 Ἐκπελλέγχειν 1, αὐτοῖσ (oi ex ὃ corr. L) FL 25 ἘΚασσίῳ — Ἡρώδης 
ἐπέστελλεν) cassius — herodi mandauit Lat ἐπέστειλε E ἐπέσταλχε FLAMV 

10 
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στελλεν, χἀχεῖνος εἰδώς, οἷος εἴη τὸν τρότεον MáAuog, ἀντεττει- 

στέλλει τιμωρεῖν τῷ “τατρί, xal λάϑρα διαττέμτιει sóc τοὺς ἐν 
Τύρῳ χιλιάρχους κελεύων αὐτοὺς συμτιράττειν Ἡρώδῃ δίχαια μέλ- 
λοντι τιράξειν. ὡς δὲ “Ἰαοδίχειαν ἡρηχότος Κασσίου πρὸς αὐτὸν 

ἀτεΐεσαν χοινῇ στεφάνους τὲ αὐτῷ xai χρήματα χομίζοντες, Ἡρώδης 
μὲν προσεδόχα δώσειν τὸν ἤϊάλιχον τιμωρίαν ἐχεῖ γενόμενον, ὃ δὲ 
περὶ Τύρον τῆς (Φοινίχης ὑτειδόμενος τὸ “τρᾶγμα μειζόνων ἐφή- 
σίτετο, χαὶ τοῦ ταιἰδὸς αὐτῷ ὁμηρεύοντος ἐν Τύρῳ παρελϑὼν εἰς 
τὴν πόλιν ἔγνω τοῦτόν τε ὑπιεχχλέψαι xal εἰς τὴν Ιουδαίαν azaít- 
otv σητεύδοντος ἐγ Τντώνιον Κασσίου τό τε ἔϑνος ἀποστήσας 

αὐτὸς τὴν ἀρχὴν κατέχειν. τοῖς δὲ βεβουλευμένοις 0 τε δαίμων 
ἀντέπραξεν χαὶ δεινὸς ὧν Ἡρώδης τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ χατα- 
γοῆσαι, ὃς προεισπέμιψμας ϑεράσεοντα τῷ μὲν δοχεῖν ἐπεὶ Óeíztvov 
παρασχευήν, xal γὰρ ἑστιάσειν αὐτοὺς ἅπαντας τιροειρήχει, ταῖς 
δ᾽ ἀληϑείαις πρὸς τοὺς χιλιάρχους, ἐξελϑεῖν ini Πάλιχον τιείϑει 

μετὰ ξιφιδίων. οἱ δ᾽ ἐπεξελϑόντες xoi πλησίον τῆς ττόλεως αὐτῷ 

290 

292 
, τ » - » c 5 

χτεριτυχόντες ézl τοῦ αἰγιαλοῦ καταχεντοῦσι τὸν ἄνδρα. Ὑρχανὸς. 
3 5 ς ) 3 ἘΞ " τε , , 2 , j , , 

μὲν ovy ὑπ ἐχτελήξεως τοῦ γεγονότος εἰς ἀφωνίαν ἐτράπη, μόλις 
' 3 , - c ΄ , ' 

Ó aveveyxov é&rvyó«vevo vov τιερὶ Ἡρώδην, ὁ τι ποτε εἴη τὸ ye- 
, 9 , , , - 

yevnuévov xai τίς 0 IMaAuov ἀνῃρηκώς. | eiztóvrov δὲ Κάσσιον τοῦτο 
χεροστάξαι, ἐπτήνεσεν τὸ ἔργον, πονηρὸν γὰρ εἶναι πάνυ xal τῆς 
σεατρίδος ἐπείβουλον. καὶ Πάλιχος μὲν ταύτην ὑττὲρ τῆς εἰς 24v- Hn UL ΣΟΌΛΟΥ. JHOAXOG | xUTTY Q0 τῆς εἰς 2 

, , Lj 2 

τίπατρον τταρανομίας δίχην ἐξέτισεν. 
᾿ , 2 , , : M 

7. Κασσίου δ᾽ ἐκ Συρίας ἀττάραντος ταραχὴ γίνεται. χατὰ τὴν 7 
3 , , - 

Ἰουδαίαν. Ἔλιξ γὰρ ὑπολειφϑεὶς ἐν Ἱεροσολύμοις μετὰ στρατιᾶς 
“ S LA ZA cr - » 35 c , ^ * 

ὥρμησεν ἑπὶ Φασάηλον ὁ ve δῆμος ἔνοτελος Qv. Ἡρώδης δὲ παρὰ 

$ 288 — bell. Iud. I 230. 

PFLAMVE Lat Zonaras I p. 409. 

1 *avrenéovsls FLAMV 3 δίχαια — ἁ πράξειν] ἐπὶ δικαῖαν μέλλοντι 
πράξιν P ἐπὶ δικαίαν πρᾶξιν E 4 ἔλαυδικίαν P. λαοδίχιαν F 5 Ἑηρωδην 
M τὸ *azsgl τὴν tvgov ΑΜ ὑἧ-πιδόμενος] Dindorf ὑπειδόμενοσ codd. E 
ἥπτετο FLAM 8 avrov VE 9 ce om. PE. ὕὑποχλέψαι ΡῈ 10 ex] 
τε ἐπ᾿ FLAMVE et ut uid. Lat ἔχασίου V ^ τε om. FLAMVE et ut uid. 
Lat 11 *avróv P καϑέξειν FLAMV κατασχεῖν E 12 χατανοήσασ 

FLAMVE 13 ὃς om. FLAMVELat vo V 15 δὲ FLAMV 

16 Ἐξιφειδίων FL!AV et ut uid. M! yo μεταξιφίδων i. marg. A δ᾽ (δὲ E) 
ἐξελϑόντεσ FLAMVE 18 Ἐἐτράπει P ἀνετράπη AM 19 δὲ FLAME 

περὶ τὸν ἡρώδην FLAMVE ὃ τῇ τί VE *zov' F 240 *ceíc] qui 
(— interfecissent) Lat — *&vgog«óo P εἰπόντων) εἶπον τὸν F — 21 *Zrvroe 
FM τῆς] τῆσ]- -- 1 22 ταὐύτησ P 23 litt. ην ἐξέτισε i. ras. maiore 
F 24i marg; FL δὲ αὶ 25 ἕλιξ P ἕλιξ FM ἕλιχγξ E feliz Lat 
26 ve] δὲ AME — *év ὅπλοισ FLAMV 
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Φάβιον ἐπορεύετο ἐν ΖΙαμασχῷ στρατηγοῦντα, xal βουλόμενος τεροσ- 
δραμεῖν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὑπὸ νόσου χωλύεται, ἕως οὗ Φασάηλος 
δι᾿ αὐτοῦ κρείττων Ἔλιχος γενόμενος χαταχλείει μὲν αὐτὸν εἰς τεύρ- 

γον, εἶτα δὲ ὑπόσπονδον ἀφίησιν, τόν τε 'Yoxavóv ἐμέμφετο πολλὰ 
μὲν εὖ παϑόντα iz) αὐτῶν συμπράττοντα δὲ τοῖς ἐχϑροῖς. ὃ γὰρ 
ἀδελφὸς Π]αλίχου τότε ἀποστήσας οὐχ ὀλίγα χωρία ἐφρούρει xal 
Ἰάσαδαν τὸ z&vrov ἐρυμνότατον. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦτον δαΐσας 
Ἡρώδης ἐκ τῆς νόσου “παραγίνεται xal ἀφελόμενος αὐτοῦ τεάντα 
ὅσα εἶχεν χωρία ὑτιόσττονδον ἀπέλυσεν. 

XIL 1. Zvzíyovov δὲ τὸν ᾿Τριστοβούλου στρατιὰν ἀϑροίσαντα 
xai Φάβιον τεϑερατιευχότα χρήμασιν χατῆγεν Πτολεμαῖος ὃ Mev- 
γαίου διὰ τὸ χήδευμα. συνεμάχει δ᾽ αὐτῷ xal Παρίων, ὃν Τυρίων 
χαταλελοίσεει τύραννον Κάσσιος" τυραννίσι γὰρ διαλαβὼν τὴν Συ- 
ρίαν οὗτος ὃ ἀνὴρ ἐφρούρησεν. ὃ δὲ Παρίων xol εἰς τὴν Γαλε- 
λαίαν ὅμορον οὖσαν ἐνέβαλεν xci τρία καταλαβὼν ἐρύματα διὰ 
φρουρᾶς εἶχεν. ἐλθὼν δὲ xol ἐπὶ τοῦτον Ἡρώδης ἅπαντα μὲν 
αὐτὸν ἀφείλετο, τοὺς δὲ Τυρίων φρουροὺς φιλανϑρώτπεως ἀπέλυσεν 
ἔστιν οἷς χαὶ δωρεὰς δοὺς διὰ τὸ πρὸς τὴν πόλιν εὔνουν. ταῦτα 

διαπραξάμενος ὑπήντησεν “Ἀντιγόνῳ χαὶ μάχην αὐτῷ συνάψας νιχᾷ 
xai 000v οὕπτω τῶν ἄχρων ἐπιβάντα τῆς Ιουδαίας ἐξέωσεν. εἰς 

Ἱεροσόλυμα δὲ zagaysvóuevov στεφάνοις ἀνέδουν Ὑρχανός ve xal 
ὁ δῆμος. ἐγεγάμβρευτο δ᾽ ἤδη xa9' ὁμολογίαν τῷ Ὑρχανοῦ γένει 
χαὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον αὐτοῦ τεροειστήχει μέλλων ἄγεσϑαι τὴν .41λε- 
ξανδρου τοῦ “Τριστοβούλου ϑυγατέρα, Ὑρχανοῦ δὲ ϑυγατριδῆν, ἐξ 
ἧς πατὴρ μὲν γίνεται τριῶν ἀρρένων. δύο δὲ ϑηλειῶν. ἦχτο δὲ 
γχιρότερον χαὶ γυναῖχα δημότιν Guy ὄνομα ἐκ τοῦ ἔϑνους. ἐξ ἧς 
αὐτῷ τιρεσβύτατος γίνεται “ντίπατρος. 

$ 295 — bell. Iud. I 236. 

PFLAMVELat Zonaras I p. 409 Photius bibl. p. 315. 

3 δι᾿ αὐτοῦ] βία τοῦ E. Zuxoo χρείττων tr. FVE ἕλιχοσ P ἕλικοσ 
AME felicem Lat Ἐπύργον, y ex ε corr. P 4 *zoAACG] x«l πολλὰ V ὡς 

πολλὰ ed. pr. ὃ *obvmo&ttovva P — 6 ἀποστατήσασ E 1 * Maoaóav] μα- 
δαν  oóvom.PE τούτων PE 8 αὐτοῦ! αὐτὸν FLAMVE 10 i, marg. χη΄ 
FL 11 χατάγει E — *usvaiov AM Photius minaei Τὰς 12 «lom. V 13 χάσ- 
σιοσ τύραννον tr. FLAMVE τυραννίδι FLAMV potentia Lat χαταλαβὼν 
F λαβὼν V capiens Lat 14 ἐφρούρησε F 11 *aqsAavo PV — 18 δῶρα E 
19 Ἐχαὶ] χαὶ !] καὶ 11' 21 Ἐστεφάνουσ AM — *&vaidovv P ἀνέδει V. 22 ἐγε- 
γάμβρευτο] ἐγγεγαμβρεύετο VF. ἐγεγαμβρεύετο 1, ἐπεγαμβρεύετο AME δὲ 
FLAMV 23 ἔπροιστήχει Ρ ALt&cvógov τοῦ ᾿Αριστοβούλου] fratris Aristo- 
buli Lat 25 μὲν om. FLAVE et ex corr. M τριῶν] τριῶν μὲν FLAMV δύο 

μὲν E δύο] τριῶν E. 26 ἐχαὶ πρότερον (τ. ELAMV δωριν P δωρὶν FLME 
οἴ 6Χ corr. A δορὴν V 27 ἔπρεσβύτησ Ῥ γίνεται] γίνεται παῖσ FLAMVE 
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9. Κάσσιον uiv ovv χειροῦνται 2dyvovióg τε xai Καῖσαρ περὶ 
(ιλίτσιους, ὡς xai zaQ ἄλλοις δεδήλωται. μετὰ δὲ τὴν νίχην 

Καῖσαρ μὲν Ux Ἰταλίας ἐχώρει, ᾿ἡντώνιος δὲ εἰς τὴν ἡ“ σίαν ἀτιῆρεν" 
γενομένῳ δὲ ἐν τῇ Βιϑυνίᾳ αἱ zavvoyó9ev ἀττήντων τιρεσβεῖαι. 
παρῆσαν δὲ xal Ἰουδαίων οἱ ἐν τέλει χατηγοροῦντες τῶν σεερὶ (Ῥα- 
σάηλον xci Ἡρώδην, τιρόσχημα μὲν εἶναι λέγοντες τῆς βασιλείας 
Ὑρχανόν, τούτους δὲ τὴν z&cav ἔχειν ἐξουσίαν. Ἡρώδην δὲ 4ν- 
τώνιος διὰ τεολλῆς εἶχε τιμῆς ἐλϑόντα τιρὸς αὐτὸν inl ἀτεολογίᾳ 
τιῶν χατηγορούντων, xci διὰ τοῦτο συνέβη μηδὲ λόγου τυχεῖν τοὺς 
ἀντιστασιώτας᾽" διειτέτεραχτο δὲ τοῦτο χρήμασιν Ἡρώδης xao. “Ἵν- 
τωνίου. ἐπεὶ δ᾽ εἰς Ἔφεσον ἧχεν Τντώνιος, ἔπεμψεν Ὑρχανὸς ὃ 
ἀρχιερεὺς xoci τὸ ἔϑνος τὸ ἡμέτερον “ιρεσβείαν σπιρὸς αὐτὸν στέ- 
φανόν τὲ χομίζουσαν χρυσοῦν χαὶ παραχαλοῦσαν τοὺς αἰχμαλωτι- 
σϑέντας ὑττὸ Κασσίου ᾿Ιουδαίους οὐ νόμῳ πολέμου γράψαντα τοῖς 
χατὰ τὰς ἐπαρχίας ἐλευϑέρους ἀπολῦσαι χαὶ τὴν χώραν, ἣν ἐν τοῖς 

Κασσίου καιροῖς ἀφῃρέϑησαν, ἀποδοῦναι. ταῦτα χρίνας Ἄντώνιος 

ἀξιοῦν δίχαια τοὺς Ἰουδαίους τταραχρῆμα ἔγραψεν Ὑρχανῷ xal τοῖς 
Ἰουδαίοις, ἐπέστειλεν δὲ xal τοῖς Τυρίοις καὶ διάταγμα ἔπεμτσεε 
σιυεριέχον ταῦτα. 

3. Πᾶρχος Ἀντώνιος αὐτοχράτωρ Ὑρκανῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἐϑνάρχῃ 
xal τῷ Ἰουδαίων ἔϑνει χαίρειν. εἰ ἔρρωσθε, εὖ ἂν ἔχοι, ἔρρω- 
μαι δὲ xci αὐτὸς μετὰ τοῦ στρατεύματος. “Ὠυσίμαχος Παυ- 
σανίου xai ἸἸώσητιος Πενναίου xoi “41λέξανδρος Θεοδώρου πρε- 

σβευταὶ ἐν Ἐφέσῳ μοι συντυχόντες τήν τε ἔμπροσθεν ἐν Ῥώμῃ 
τελεσϑεῖσαν αὐτοῖς πρεσβείαν ἀνενεώσαντο xal τὴν νῦν ὑττὲρ σοῦ 
χαὶ τοῦ ἔϑνους σπουδαίως διέϑεντο, ἣν ἔχεις εὔνοιαν σπιρὸς ἡμᾶς 
ἐμφανίσαντες. τιεττεισμένος οὖν καὶ ἐχ τῶν πραγμάτων xol ix τῶν 

$ 300 — bell. Iud. I 000. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 409. 

1i. marg. x9 L Ἐχαὶ om. ὁ χαῖσαρ PE — 2 og — δεδήλωται 
om. VE παρ᾽ ἀλλοις] ab aliis Lat 3 ἐπ᾽ Ἰταλίας] redit W — 2x? Ἰταλίας] 

Aldrieh ex Lat et bell. Iud. ἐπὲ γαλλίασ (γαλίασ FE!) codd. E ad italiam Lat 
*si]imP  A4*ó' V Ἐβηϑυνία P Ἑαΐ om. AM — *ümjvrovy P 
5 *cov] τὸν F 1 ἅπασαν FLAMW 1. marg. A F . 8 *éx^ Υ 11 δὲ 
AMWE 12 τὸ ἡμέτερον om. E. 13 τε om. WE 17 Ἐδίχαια vovo lov- 
δαίουσ ἀξιοῦν (ἀξιοῦντασ ΕἾ tr. FLAMVW καὶ tovo ἰουδαίουσ W 18 ἀπέ- 
στειλε M — ó& om. W καὶ τοῖς] ἅμα καὶ FLAMVWELat καὶ διάταγμα 
ἔπεμπε! διάταγμα FLAMVW Lat xo διάταγμα ἔγραψεν E 19 περιέχων W 

20 ἐϑνάρχει P 21 χαὶ τῷ] om. FLAMWLat τῶν V ἔϑνει om. 
FLAMVW Lat ἔρρωσϑαι P 28 ἐἰώσηπποσ LLat μενέου P minnei Lat 
25 τὴν νῦν] τὴν P hanc Lat —26 ἐμφανίσαντασ W —— xal om. F 

301 

902 

203 

304 

305 

307 

308 



909 

910 

911 

912 

296 ANTIQ. IUD. XIV 308—312 (XII. 3) 

λόγων, ὅτι οἰχειότατα ἔχετε πρὸς ἡμᾶς, καὶ τὸ ἀραρὸς ὑμῶν ἦϑος 
χαὶ ϑεοσεβὲς κατανοήσας, ἴδιον ὕγημαι * χαταδραμόντων δὲ τὴν 
“Πσίαν ἅπασαν τῶν ἐναντιωϑέντων ἡμῖν τε xci τῷ δήμῳ τῶν Ῥω- 
μαέων χαὶ μήτε ττόλεων μήτε ἡρῴων ἀποσχομένων μήτε ὕὅρχους οὃς 
ἐποιήσαντο φυλαξάντων, ἡμεῖς ὡς οὐχ ὑπὲρ ἰδίου μόνον ἀγῶνος, 
ἀλλ᾽ ὡς ὑπὲρ ἁπάντων χοινοῦ, τοὺς αἰτίους xal τῶν εἰς ἀνϑρώ- 
πους τταραγομιῶν xci τῶν εἰς ϑεοὺς ἁμαρτημάτων ἡμυνάμεϑα, δι 
ἃ χαὶ τὸν ἥλιον ἀτιεστράφϑαι δοχοῦμεν, ὃς xal αὐτὸς ἀηδῶς ἐπεῖδεν 
τὸ ἐπὶ Καίσαρι μύσος. ἀλλὰ τὰς ἐπιβουλὰς αὐτῶν τὰς ϑεημάχους, 

ἃς ὑπεδέξατο ἡ Π]αχεδονία χαϑάπερ ἴδιος αὐτοῖς τῶν ἀνοσίων τολ- 

μημάτων ἀήρ, καὶ τὴν σύγχυσιν τῆς ἡμιμανοῦς καχοηϑείας κατὰ 
Φιλίπτεους τῆς Π]αχεδονίας συνεχρότουν, xai τόπους εὐφυεῖς χατα- 

λαμβανόμενοι μέχρι ϑαλάσσης ἀποτετειχισμένους ὄρεσιν, ὡς σπούλῃ 
μιᾷ τὴν πάροδον ταμιεύεσθαι, τῶν ϑεῶν αὐτοὺς imi τοῖς ἀδίχοις 
ἐγχειρήμασιν κατεψψηφισμένων ἐχρατήσαμεν. καὶ Βροῦτος συμφυγὼν 
εἰς Φιλίππους καὶ συγχλεισϑεὶς ὑφ᾽ ἡμῶν ἐχοινώνησεν Κασσίῳ τῆς 
ἀπωλείας. τούτων χεχολασμένων εἰρήνης τὸ λοιπὸν ἀπολαύσειν 

ἐλητίζομεν xal ἀναττεταῦσϑαι τὴν ““σίαν ix τοῦ πολέμου. χοινὴν 
οὖν ποιούμεθα xol τοῖς συμμάχοις τὴν ὑτιὸ ϑεοῦ δοϑεῖσαν ἡμῖν 

PFLAMYW Lat 
1 οἰχειότητα LAMW familiaritatem Lat 2 xai τὸ ϑεοσεβὲσ V 

χατανοήσασα P ἴδιον ἥγημαι proprium te nobiscum esse iudicauimus Lat, 
uid. Antonius dicere iniurias quae a Cassio Iudaeis illatae sint sibi cordi esse 

tamquam sua res agatur; exciderunt igitur non pauca 3 ἐναντιοϑέντων 
P  déuvV 4 πόλεων] πολέμων W ὁσίων Naber ἡρῴων] ἱερῶν AMW 
templis Lat ἀποσχωμένων L 5 ἐποίησαν AMW 6 ὡς om. V 
πάντων FLAMW 7 ἁμαρτημάτων] ἀνομημάτων FLAMVW 8. ἀηδῶσ, 
y ἷ. ras. A 9 χαίσαροσ L μῖσοσ W ἀλλὰ — 15 ἐχρατήσαμεν) 
impias uero eorum insidias macedonia tamquam in suo nefandissimo recepta- 
culo suscepit, cum scelestissimas malignitates eorum partes philippenses campi 
contineant, quae loca maaima usque ad mare montesque munitos occupauerunt, 
ut paene cunctos transitus sicut unum introitum custodirent, quos deorum dam- 
natione pro conatibus iniustis grauatos deuicimus Lat ϑεομάχουσ FLAMVW 
ϑεημάχους ἃς] ϑεομαχούσας Gutschmid 10 χαϑάπερ)] καὶ καϑάπερ ed. pr. 
ἴδιον σ, v ex ( corr. A ἐδίοισ W 11 ἀνὴρ W — xaxonótlac]| κακοήϑωσ γνώμησ 
V χαχοήϑωσ γνώμησ 5ved.pr. 12 post συνεχρότουν lacunam indicat Dindorf 

καὶ seclusit Bekker 14 τὴν] τὴν πᾶσαν LAMW ταμιεύσασϑαι LAMVW 
hic lacunam statuit Gutschmid τὸν ϑεὸν L αὐτοὺς] αὐτοῖσ V αὐτοῦ 

Gutschmid 15 ἐγχειρήμασιν] κρίμασιν Ρ χκατεψηφισμένον ex corr. L 
16 σὺυνχλεισϑεὶσ P τῆς] τῆσ αὐτὴσ FLAMVWLat 11 τὸ] τε Μ ἀπολαύειν 
FLAMVW ἀπολαύσειν ἐλπίζομεν] frui licebit Lat 15. ἐλπίζομεν] νομίζομεν 

Υ ι19 ὑπὸ τοῦ 9:00 FLAMW 
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εἰρήνην" ὥστιερ οὖν ἐκ νόσου μεγάλης τὸ τῆς σίας σῶμα νῦν διὰ 

τὴν ἡμδτέραν. γίχην ἀναφέρειν. ἔχων τοίνυν xai σὲ διὰ μνήμης xci 
τὸ ἔϑνος αὔξειν φροντίσω τῶν ὑμῖν συμφερόντων. ἐξέϑηχα δὲ χαὶ 
γράμματα xarà πόλεις, ὅσεως εἴ τινες ἐλεύϑεροι " δοῦλοι bt δύρυ 

ἐπράϑησαν ὑτιὸ Γαΐου Κασσίου 7 τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ τεταγμένων ἀπὸο- 

λυϑῶσιν οὗτοι, τοῖς τὲ b; ἐμοῦ δοθεῖσιν καὶ “Ιολαβέλλα φιλαν- 
ϑρώποις χρῆσϑαι ὑμᾶς βούλομαι. Τυρίους τε κωλύω βιαίους εἶναι 
περὶ ὑμᾶς καὶ ὅσα κατέχουσιν Ιουδαίων ταῦτα ἀ:τοχαταστῆσαι χε- 
λεύω. τὸν δὲ στέφανον ὃν ἔπεμψας ἐδεξάμην. 

4. Magxoc ᾿Τντώνιος αὐτοχράτωρ Τυρίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ 
χαίρειν. ἐμφανισάντων μοι ἐν Ἐφέσῳ Ὑρχανοῦ τοῦ ἀρχιερέως χαὶ 
ἐϑνάρχου πρεσβευτῶν xal χώραν αὐτῶν ὑμᾶς κατέχειν λεγόντων, 
εἰς ἣν ἐνέβητε χατὰ τὴν τῶν ἐναντιουμένων ἡμῖν ἐπιχράτειαν, ἐπεὶ 
τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας πόλεμον ἀνεδεξάμεϑα καὶ τῶν εὐσεβῶν 
χαὶ δικαίων «:τοιούμενοι τερόνοιαν ἡμυνάμεϑα τοὺς μήτε χάριτος 
ἀττομνημονεύσαντας μήτε ὕρχους φυλάξαντας, βούλομαι χαὶ τὴν 
ἀφ᾽ ὑμῶν εἰρήνην τοῖς συμμάχοις ἡμῶν ὑτιάρχειν καὶ ὅσα παρὰ 
τῶν ἡμετέρων ἐλάβετε ἀνταγωνιστῶν μὴ συγχωρεῖν, [ἀλλὰ] ταῦτα 
ἀπτοδοϑῆναι τοῖς ἀφηρημένοις. οὔτε γὰρ ἐπαρχίας ἐχείνων οὐϑεὶς 
οἴτε στρατόσεδα τῆς συγχλήτου δούσης ἔλαβεν, ἀλλὰ βίᾳ καϑαρ- 
χιάσαντες ἐχαρίσαντο βιαίως τοῖς πρὸς ἃ ἠδίκουν χρησίμοις αὐτοῖς 

γινομένοις. δίχην ovy αὐτῶν δεδωχότων τούς τε συμμάχους ποὺς 

ἡμετέρους ὅσα zov. εἶχον ἀξιοῦμεν ἀχωλύτους διαχατέχειν καὶ ὑμᾶς, 
εἴ τινα χωρία Ὑρχανοῦ ὄντα τοῦ ἐϑνάρχου Ἰουδαίων πιρὸ μιᾶς ἡμέ- 

» , , , el 3 , 3 

ρας ἢ Γάιον Κάσσιον πόλεμον ov συγχεχωρημένον ἐπάγοντα &mt- 

PFLAMVWELat 

1 ὥσπερ ovv] ὡς παρὸν Gutschmid νόσουσ A! διὰ — 2 τοίννν om, 
Ww 2 ἀναφέρειν] refouemus Lat ἀναφέρει Dindorf ἀναφέρεται ed. pr. 
3 φροντίσω] προσϑήσω P διαφερόντων V 4 δόρυ, v ex ov corr. P 
5 Ἑαὐτῶ, o ex ὧν corr. W 6 δολοβέλλα FVW δολλοβέλα L φιλανϑρώ- 
ποις] Mendelssohn p. 259 φιλανϑρώπωσ codd. clementer Lat τ sive] τεϑῆναι 
P [10 δήμωι, u ex 4 corr. αὶ 11 ἐμφανισάντων] cum — occurrissent Lat 
unde ὑπαντησάντων Dindorf 12 ze) om. FLAMVW et ut uid. Lat — 13 τῶν 
ἐναντιωϑέντων AMW — 5uiv,rui.ras. V — 14 ὑπὲρ] περὶ Hudson ἡγεμονείασ 
P 15 πρόνοιαν om. W χάριτας Gutschmid — 16 ἀπομνημονεύοντασ W 
17 ὑμῶν PV! καὶ ὅσα — 19 ἀφῃρημένοις] et quae de nostris hostibus acce- 
pistis haec non concedimus nisi restituantur Lat 18 συγχωροῦ P ἀλλὰ 
om. P ταῦτ V 19 ἀποδοϑῆναι!]) ἀποδοῦναι FLAMVW οὐδεὶσ 
primitus uoluit 1, 21 ἐχαρήσαντο 1." 22 γενομένοισ FLAMVW δδεδο- 
κότων LW 28 ἀχωλύτωσ LAMVW ὑμεῖσ FL δ ἢ om.  βάσσιον 
M συγχεχωρημένον] συγκεχώρηκεν P συγχεχώρηκε μὲν F ἐπιμῆναι W 
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βῆναι τῆς ἐπαρχίας ἡμῶν νῦν ἔχετε, ἀτεοδοῦναι αὐτῷ βίαν ve αὐτοῖς 
μηδεμίαν τιροσφέρειν ἐτεὶ τῷ ἀσϑενεῖς αὐτοὺς ποιεῖν τῶν ἰδίων 

918 δεσπόζειν. εἰ δέ τινα ἔχετε τιρὸς αὐτὸν διχαιολογίαν, ὅταν ἔλϑω- 
μὲν ἐπὶ τοὺς τόπους ἐξέσται ὑμῖν ταύτῃ χρήσασϑαι, ἡμῶν ἕχαστα 
τοῖς συμμάχοις ὁμοίως τοῖς χρίμασιν φυλασσόντων. 5 

319 5. Πᾶρχος “Τντώγιος αὐτοχράτωρ Τυρίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ 
χαίρειν. διάταγμα ἐμὸν ἀτιέσταλχα πιερὸς ὑμᾶς, τεερὶ οὗ βούλομαι 
ὑμᾶς φροντίσαι, ἵνα αὐτὸ εἰς τὰς δημοσίας ἐντάξητε δέλτους γράμ- 

μασι Ῥωμαϊχοῖς καὶ Ἑλληνιχοῖς καὶ ἐν τῷ ἐπιφανεστάτῳ ἔχητε αὐτὸ 
320 γεγραμμένον, ὅτεως ὑττὸ στάντων ἀναγινώσχεσϑαι δύνηται. Ἰᾶρχος M 

᾿Αντώνιος αὐτοχράτωρ τριῶν ἀνδρῶν χαταστάντων τεερὶ τῶν δημο- 
σίων πραγμάτων cizev* ἐπεὶ Γάιος Κάσσιος ταύτῃ τῇ ὑττοστάσει 
ἀλλοτρίαν ἐπαρχίαν χατεχομένην ὑττὸ στρατοπέδων xal συμμάχους 
ὄντας διήρττασεν καὶ ἐξεεολιόρχησεν τὸ Ἰουδαίων ἔϑνος φίλον ózág- 

321 yov τοῦ Ῥωμαίων δήμου, τὴν ἀττόνοιαν τὴν ἐχείνου τοῖς ὅπλοις 
χρατήσαντες διατάγμασιν xal χρίμασιν ἐσττανορϑούμεϑα τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
διηρττασμένα, ὥστε ἀττοχατασταϑῆναι ταῦτα τοῖς συμμάχοις ἡμῶν" 

χαὶ ὅσα ἐπράϑη ᾿Ιουδαίων ἤτοι σώματα Ἰουδαίων ἢ χτῆσις ταῦτα 
ἀφεϑήτω, τὰ μὲν σώματα ἐλεύϑερα, ὡς ἣν àm^ ἀρχῆς, ἡ δὲ κτῆσις 

322 τοῖς πρότερον χυρίοις. τὸν δ᾽ οὐχ ὑπαχούσαντα τῷ ἐμῷ διατάγ- 
ματι δίχην συστήσασϑαι βούλομαι, xav ἁλῷ τότε xarà τὴν τοῦ 
σπιράγματος ἀξίαν μελήσει μοι ἐπεξελϑεῖν τὸν οὐχ ὑπαχούσαντα. 

929 6. Τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ Σιδωνίοις xal ᾿Ἵντιοχεῦσιν καὶ 2dga- 
δίοις ἔγραψεν. τταρεϑέμεϑα μὲν ovv xal ταῦτα εὐκαίρως τεχμήρια 

PFLAMVWELat 

1 αὐτῷ βίαν om. P 2 μηδεμίαν αὐτοῖσ tr. FLAMW προσφέρειν 
om. P πποιεῖν αὐτοὺσ tr. F 3 Z9ousv L. — A ἡμῖν F ταύτην W 
χρῆσϑαι FLAMVW ἡμῶν — φυλασσόντων) nos autem auxiliatoribus singula 
iusta consideratione seruauimus Lat ὑμῶν V ἕχαστα τοῖς] ἑχάστοισ P 
6 ἄρχουσι — 11 τριῶν om. F 7 περὶ — 8 ὑμᾶς om, LW 8i» Vv 
δημοσίουσ LAMVW ἐντάξηται ΑΝ — 9 vo] τόπῳ Gutschmid ἔχετε P 
10 ὅπως] unde Lat δύνηται! δυνήσεται ed. pr. 11 τριῶν] τυρίων LVW, 
om. AM 13 στρατοπέδω FLAMW Lat συμμάχω W — 14 ἐξεπολιόρκ-ησε 

(2-5 fort. ex χεὶ corr.) A ἐπολιόρχησε 1, ὑπάρχων Μ 16 zal χρίμασιν 
om. P 17 διειργασμένα V. διηρπαγμένα E! 18 Ἐδσα — χτῆσις] quanta 
corpora iudaeorum uenundata sunt Lat Ἰουδαίων post σώματα om, FLAMVWE | 

Ἐχτίσισ P et ex corr. L χτήσεισ AMW [9 ἀφεϑήτω] ἀφαιρεϑῆναι E 
Ἐ ἐλεύϑερα) ἐλεύϑερα εἶναι LAMW Ἐν] ἀν Ἐχτίσισ PL possessiones Lat 
20 Ἐπροτέροισ V ὑπακούσαντι F ὑπαχούσοντα ΑΜΥ͂ δὲ χἀν] καὶ P 22 ὑπε- 

272 
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ξελϑεῖν FLAMVW — 23 ἀραδίοισ Y. ἀραβίοισ AMV ἀβίοια W 24 uiv om. W.— 
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γενησόμενα ἧς φαμὲν Ῥωμαίους ποιήσασϑαι sgovolag ὑτεὲρ τοῦ 
ἡμετέρου ἔϑνους. 

XIIL 1. Mecrà δὲ ταῦτα εἰς Συρίαν ντωνίου ztagaytvouévov 
Κλεοπάτρα τιερὶ Κιλικίαν ἐντυχοῦσα δι᾿ ἔρωτος αὐτὸν ἐχεχείρωτο. 
χαὶ δὴ sát ᾿Ιουδαίων ἑχατὸν οἱ δυνατώτατοι τταραγίνονται πιρὸς 
αὐτὸν χατηγοροῦντες Ἡρώδου xal τῶν περὶ αὐτὸν τιροστησάμενοι 
σφῶν τοὺς δεινοτάτους λέγειν. ἀντέλεγεν δὲ αὐτοῖς Ἡ]εσσάλας ὑτεὲρ 
τῶν νεανίσχων παρόντος xal Ὑρχανοῦ, ὃς χηδεστὴς ἐτύγχανεν ἤδη 
γεγενημένος. ἀχροασάμενος δὲ ἀμφοτέρων ᾿“νετώνιος ἐπὶ daqvug 
γευνϑάνεται Ὑρχανοῦ, στότεροι τοῦ ἔϑνους ἄμεινον τιροΐστανται" 
φήσαντος δὲ τοὺς τερὶ Ἡρώδην, ᾿Αντώγιος xai πιάλαι οἰχείως ἔχων 

γερὸς αὐτοὺς διὰ τὴν πτατρῴαν ξενίαν, ἣν ἡνίκα σὺν Γαβινίῳ zagry 
ἐπεποίητο πρὸς τὸν σπιατέρα αὐτῶν, τούτους μὲν ἀμφοτέρους τε- 
τράρχας χαϑίστησιν xci τὰ Ἰουδαίων αὐτοῖς ἐπιιτρέτεει “ιράγματα, 
γράφει δὲ xai γράμματα * :τεντεχαίδεχα τῶν ἀντιστασιαστῶν ἔδησεν, 
μέλλοντος δὲ xal χτείνειν αὐτοὺς τταρῃτήσαντο οἱ περὶ Ἡρώδην. 

2. Ἠρέμουν δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως ἐπανελϑόντες ex τῆς πρεσβείας, ἀλλ᾽ 
ἀπήντων τιάλιν ᾿ἀντωνίῳ χίλιοι εἰς Τύρον ἐχεῖ δόξαντι ἀφιχέσϑαι. 
χαὶ ὃ ̓ Τντώνιος πολλοῖς διερϑαρμένος ἤδη χρήμασιν oz τε Ἡρώδου 
x«i τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τῷ χατὰ τόπον ἄρχοντι σπιροσέταξεν κολάσαι 
τοὺς τιρεσβευτὰς τῶν Ἰουδαίων νεωτέρων ἐπιϑυμοῦντας πραγμάτων 
χαὶ τοῖς περὶ Ἡρώδην συγχαϑιστάναι τὴν ἀρχήν. ταχὺ δὲ Ηρώδης, 
ἵδρυντο γὰρ ἐπὶ τῆς ψάμμου πρὸ τῆς πόλεως, σπιροϊῶὼν ἀπιέναι 

ἃ 324 — bell. Iud. I 243. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 410. 

1 γεγενημένα Gutschmid ῥδωμαί:: ποιήσασϑε: s. F 2 ἡμετέρου, 
j ex v corr. P 3 i. marg. 4' L XXIIII Lat xy' E 3 ἀντωνίω παρα- 
γενομένω E 4 αὐτὴν E — 5 ἐουδαῖοι VE. "παραγίνοντο W 6 *zigouóov 
A περὶ αὐτοῦ  Ἐπροστησάμενοι — ' λέγειν om. Lat 1 τοὺς] αὐτῶν 
P αὐτῶν τοὺσ VE δεινοτάτους] δυνατωτάτουσ ME λέγειν om. E. δ᾽ 
FLAMVW μμεσσαλᾶσ PFLV μέσαλασ AM 8. *0g χηδεστὴς] κηδεστὴσ γὰρ 
FLAMW 9 .γενόμενοσ FLAMVWE 11 *zal om. 1, fort. recte — *Zyov 
W  127v— 13 αὐτῶν] quam cum gabinio pater eorum praesens fecerat Lat 

ἣν] E 9 P, om. FLAM γαβηνίω E  *zx«góv FLAMVW 18 *covrovc] τοὺσ 

P 15 *yocgg& — γράμματα om. Lat γράμματα πεντεχαί om. P, apparet 
quaedam deesse πεντεχαίδεχα] πεντεχαίδεκα δὲ FAMW Lat χαὶ ἐε΄ V zal δέκα 

E Ἐ ἀντιστασιαστῶν] στασιωτῶν FLAMW 16 Ἐπερὶ] παρ P 11 δὲ 
FLAMVWE οὐδὲ E ἀλλὰ AMWE 18 *a&vrovio πάλιν tr. FLAMW 

ἐχεῖ — ἀφιχέσϑαι om. E 19 *zón διεφϑαρμένοσ tr. FLAMW — | 20 *zg] τὸ 

L προσέταξι W — "χωλάσαι Ρ 22 ἘἙηρώδη F Ἐσυγκαϑέστάναι M 
23 lópvvro] E et ut uid. Lat ἵδρυτο codd. ^ *zgooio»] προσιὼν AM πρὸσ cc 
δῶνα P ἀπῆναι P ἀπεῖναι E 
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παρεχελεύετο, συνῆν δ᾽ αὐτοῖς xal "Yoxavóc, ὡς μεγάλου xaxoU 
εἰ “πτροέλϑοιεν εἰς φιλονειχίαν ἐσομένου. καὶ οἱ μὲν οὐχ ἐπτείϑοντο. 
παραχρῆμα δ᾽ ἐχδραμόντες Ῥωμαῖοι σὺν ἐγχειριδίοις τοὺς μὲν αὐτῶν 
ἀτέχτειναν, πλείους δὲ κατέτρωσαν, οἱ δὲ Aowrol διαφυγόντες Uc? 
οἴχου ἡσύχαζον. τοῦ δὲ δήμου χαταβοῶντος Ἡρώδου τεαροξυνϑεὶς 
Αντώνιος τοὺς δεδεμένους αἀττέχτεινεν. 

3. “]ευτέρῳ δ᾽ ἔτει Συρίαν χατέσχον Πάχορός τε ὃ βασιλέως 
παῖς χαὶ Βαζαφράνης σατράπης ὧν Πάρϑων. τελευτᾷ δὲ χαὶ Πτο- 
λεμαῖος ὁ Mevvatov xai τὴν ἀρχὴν ὃ παῖς αὐτοῦ “υσανίας σεαρα- 

λαβὼν διαττράττεται φιλίαν ττρὸς ᾿ΑἸντίγονον τὸν ᾿Τριστοβούλου, 
πρὸς τοῦτο χρήσιμον τὸν σατράττην παραλαβὼν μέγα τταρ᾽ αὐτῷ 
δυνάμενον. 4vríyovog δ᾽ ὑπισχνεῖτο χίλια τάλαντα xol πενταχο- 
σίας γυναῖχας δώσειν Πάρϑοις, εἰ τὴν ἀρχὴν Ὑρχανὸν ἀφελόμενοι 
παραδώσουσιν αὐτῷ xal τοὺς περὶ τὸν Ἡρώδην ἀνέλοιεν. οὐ μὴν 
ἔδωχεν" ἀλλ᾽ oi uiv Πάρϑοι διὰ τοῦτ᾽ imi τὴν Ἰουδαίαν ἐστρά- 
τευσαν χατάγοντες -dvríyovov, Πάχορος μὲν διὰ τῆς παραϑαλατ- 
τίου, ὃ δὲ σατράπης Βαζαφράνης διὰ τῆς μεσογείου. Τύριοι μὲν 
οὖν ἀποχλείουσι Πάκορον, Σιδώνιοι δὲ zal Πτολεμαεῖς ἐδέξαντο. 

ἔλην μέντοι Πάκορος ἱσπσσέων εἰς τὴν Ἰουδαίαν i ὑόν χατα- 
σχειμομένην ve τὰ χατὰ τὴν χώραν xal “Αντιγόνῳ συμτεράξουσαν, 
ἡγεμόνα τὲ ὁμώνυμον τοῦ βασιλέως οἰνοχόον. ἐχ δὲ τῶν περὶ Κάρ- 
μηλον τὸ ὄρος Ἰουδαίων πιρὸς “Τντίγονον ἐλϑόντων xoi συνεισβαλεῖν 

ὃ 328 — bell. Iud. I 246. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 411 Photius bibl. p. 315. 

10:FLAMVWE "αὐτοῖς αὐτῷ ex bell. Iud. Lowthius — 2 Ἐφιλονεικεῖαν 
P 8 0 ézópauóvcsc] δὲ δραμόντεσ P δὲ ἐκδραμόντεσ FLAMVWE Ῥωμαῖοι 
ἐἰουδαῖοι V ot δωμαῖοι E Ἐἐῤγχωρίοισ V 4 *zàslovc] ἐνίουσ FLAMW 
multos Lat 5 οἴχου] οἴχουσ P oixov (οἴχοι W) περιδεεῖσ FLAMVWELat 

Ἐπαρωξυνϑεὶσ  Τ|. marg. λα΄ L . XXV Lat δὲ E τὴν ovoíav E 
Ἐχατέσχον, xat ex ἀπ corr. V 8 βαρζαφράνησ (« ante q i.ras. W) AMW 
βαρζαφαρμάνησ FV βαρζαφραμάνησ 4, βαζαφαρμάνησ E Photius barzaframanes 
Lat Ἐσαστράπησ À πάρϑοσ PELat Photius 9 *ninaei Lat Mevaíov 
Photius 10 "διαπράττεται — 11 παραλαβὼν om. 1 12 Ἐδυνάμενος coni 
i. marg. XXV Lat δὲ FLAMWE ὑπισχνεῖται E promittit Lat 14 ἀνέλωσιν 
VE 618 τοῦτο FLAMVWE post "Ἰουδαίαν ras. 2 —3litt. A 10 *zereyayov- 

τεσ — *zatáyovtec Avtiyovov] deducente eos antigono Lat 11 Βαζαφράνηςϊ 

βαρζαφράνησ AMW βαρζαφραμάνησ F βαρσαφραμάνησ 1, Βαζαφαρμάνης Pho- 
tius barzaframanes Lat, om.  ἐμεσογαίουῬ 18 Ἐπάχουρον W ᾿σιδόνιοι 
F *ótom.L πτολεμαιοι PE 19 ἔειλην PW — *zaraozcwaucvgv P ueca- 
turam Lat 20 Ἐτὰ om. κατὰ] περὶ E Ἐσὺνπράξουσαν P — 21 τοῦ — 
οἰνοχόον) pincernarum regis unum Lat — *oiwwogoov P . £x δὲ Βα4. corrupta, 
cf. bell. ud. 8 250 22 συνεισβάλλειν F 
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ἑτοίμως ἐχόντων, προσεδόκα δὲ τῆς χώρας μέρος τι λαβεῖν ὁ v- 
τίγονος, δρυμοὶ δὲ τὸ χωρίον χαλεῖται, καί τινων ὑτιαντιασάντων 
αὐτοὺς διεχιείσστουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα oí ἄνϑρωποι. γεροσγενομέ- 
vov δέ τινων πολλοὶ συστραφέντες ἐπὶ τὰ βασίλεια ἧχον καὶ ταῦτα 

ἐγεολιόρχουν. προσβοηϑούντων δὲ τῶν 7τερὶ Φασάηλον χαὶ Ἡρώδην 
χαὶ μάχης γενομένης χατὰ τὴν ἀγορὰν γιχῶσιν οἱ νεανίσχοι τοὺς 
πολεμίους, χαὶ συνδιώξαντες εἰς τὸ ἱερὸν πέμπουσιν ὁπλίτας τινὰς 

εἰς τὰς πλησίον οἰχίας φρουρήσοντας αὐτάς, oUc ἐπαναστὰς ὁ δῆμος 
συμμάχων ὄντας ἐρήμους σὺν αὐτοῖς οἴχοις κατέτιρησεν. vig μὲν 
οὖν τῆς ἀδιχίας ταύτης Ἡρώδης μετ᾽ ὀλίγον τιμωρίαν παρὰ τῶν 
ἀντιστασιωτῶν λαμβάνει συμβαλὼν αὐτοῖς εἰς μάχην xal ττολλοὺς 

αὐτῶν ἀποχτείνας. 

4. Γινομένων δ᾽ ὁσημέραι ἀχροβολισμῶν αὐτοῖς ἀνέμενον oi 

πολέμιοι τὸν ix τῆς χώρας ὄχλον εἰς τὴν καλουμένην τιεντηχοστήν, 
ἑορτὴ δ᾽ ἐστίν, μέλλοντα ἕξειν. τῆς δ᾽ ἡμέρας ἐνστάσης ττολλαὶ 
σπιερὶ τὸ ἱερὸν ἀϑροίζονται μυριάδες ἀνϑρώπων ὡπλισμένων τε 
χαὶ ἀνόπλων. χατεῖχον δὲ τὴν πόλιν xal τὸ ἱερὸν οἱ τταρόντες 
τελὴν τῶν περὶ τὰ βασίλεια" ταῦτα γὰρ σὺν ὀλίγοις στρατιώταις 
οἱ περὶ Ἡρώδην ἐφρούρουν. Φασάηλος μὲν οὖν τὸ τεῖχος ἐφύλασ- 
σεν, Ἡρώδης δὲ λόχον ἔχων ἐπέξεισιν τοῖς στολεμίοις κατὰ τὸ σερο- 
ἄστειον, χαὶ καρτερῶς μαχεσάμενος χτολλάς τε μυριάδας τρέπει, 
τῶν μὲν εἰς p 7UÓ ÀLY φευγόντων, τῶν δ᾽ εἰς τὸ ἱερόν, ἔστιν δ᾽ 

ὧν εἰς τὸ ἔξω χαράχωμα" ἣν γάρ τι αὐτόϑι' παρεβοήϑει δὲ 
xai Φασάηλος. Πάχορος δ᾽ ὁ Πάρϑων στρατηγὸς σὺν ἱππεῦσιν 

8 334 — bell. Iud. I 250. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 411. 
1 προσεδόχα δὲ] per quos sperabat Lat δὲ] διὰ FLV ras. 1—2 litt. A, 

om. ME *rvjo χώρασ τί μέροσ tr. AW τί μέροσ tgo χώρασ tr. M 
2 δρυμὼν E 8 αὐτοῖσ FLAMVWE 4 Ἐσυστρέφοντεσ F στραφέντεσ W 
5 Ἐδὲ om. AMW *róv om. W Ἐπερὶ τὸν φασάηλον L 8 Ἐεὶσ τὰσ 
πλησίον 1. τὰ8. F Ἑφρουρίσοντασ L.— 9 οἴκοις] τοὺσ οἴχουσ  “χατέπρησαν 

P 10 παρὰ] μετα 11 11 συμβαλὼν -- 12 ἀποχτείνας om. Lat 18. *ysvo- 
μένων 11 δὲ FLAMVWE οὶ πολέμιοι! populus Lat 14 Ἐτὸν] τῶν F 

15 δὲ WE Ἐξἐστί»] ἔστιν αὕτη FLAMVW Ἐμέλλουσα P δὲ 
FLAMWE 16 *ózAiu£vov P 17 *&onAov L Dindorf τὸ ἱερὸν zal 
τὴν πόλιν tr. FLAMVWE templum cum ciuitate Lat 18 *vov om. L 
*igoAaosv αὶ 20 *ióyov W 21 τε om. E 22 ante “πόλιν ras. 5 litt. 
L  *qgvyóvtov F πεφευγότων M δὲ FLAMVWE δὲ ME 23 αὐτό- 
ϑὲεν E Ἐπαρεβοήϑηϊ, — 24i.marg.28 L δὲ FLAMVWE — Ἐστρατηγὸς] 

i. ras. L 8& (h. e. βασιλεὺσ) V 
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ὀλίγοις ZAvvuyóvov δεηϑέντος εἰς τὴν :τόλιν ἔρχεται, λόγῳ uiv ὡς 
χαταπταύσειεν τὴν στάσιν, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς συμτεράξων ἐχείνῳ τὴν 
ἀρχήν. Φασαήλου δ᾽ ὑπαντήσαντος χαὶ δεξαμένου ξενίᾳ Πάχορος 
σείϑει τερεσβεύσασϑαι τταρὰ Βαζαφράνην αὐτόν, δόλον τινὰ τοῦτον 
συντιϑείς. xal Φασάηλος οὐδὲν ὑπιδόμενος τεείϑεται μὴ ἐπαι- 

γοῦντος Ἡρώδου τοῖς τεραττομένοις διὰ τὸ τῶν βαρβάρων ἄπιστον, 
ἀλλὰ xal Παχόρῳ xci τοῖς ἥχουσιν ἐπιτίϑεσθϑαι χελεύοντος. 

5. Ὥιχοντο δ᾽ οὖν πρεσβεύοντες Ὑρχανός τὲ xol Φασάηλος, 

Πάχορος δὲ καταλιπὼν Ἡρώδῃ διαχοσίους ἱτιτεεῖς xal δέχα τῶν 
λεγομένων ἐλευϑέρων τιρούτεεμιψψεν αὐτούς. γενομένοις δ᾽ ἐν τῇ Γα- 
λιλαίᾳ μεϑ᾽ ὅτελων ὑπαντῶσιν οἱ ταύτῃ τῶν στολεμέων ὑφεστῶτες. 
xal Βαζαφράνης τὸ μὲν τερῶτον αὐτοὺς ὑποδέχεται ττροϑύμως καὶ 
δῶρα δίδωσιν, ἔτεειτα ἐπτεβούλευεν. τελησέον δὲ μετὰ ἱτεττέων oni 
ϑαλάττης οἱ περὶ Φασάηλον κατάγονται χαὶ ἐνταῦϑ'᾽ ἀχούσαντες, 
ὡς :Αντίγονος ὑπόσχοιτο χίλια τάλαντα καὶ γυναῖχας 7τενταχοσίας 

τοῖς Πάρϑοις κατ᾽ αὐτῶν, δι᾿ ὑποψίας εἶχον ἤδη τοὺς βαρβάρους. 
οὐ μὴν ἀλλὰ xal νύχτωρ ἐπιιβουλευομένους αὐτοὺς ἀπήγγειλέν τις 
φυλαχῆς αὐτοὺς ix τἀφανοῦς :τεριισταμένης, καὶ συνελήφϑησαν ἄν, 
εἰ μὴ περιέμενον ἕως [av] οἱ τεερὶ Ἱεροσόλυμα Πάρϑοι Ἡρώδην 
συλλάβοιεν, μὴ ττροανῃρημένων τούτων ἐχεῖνος αἰσϑόμενος δια- 
φύγοι. xal ἣν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχοντα καὶ οἱ φύλαχες αὐτῶν ἑωρῶντο. 

Φασαήλῳ μὲν οὖν παρήνουν τινὲς εὐθὺς ἀφιπιτάσασϑαι καὶ μὴ 
περιμένειν, μάλιστα μέντοι πτρὸς ταῦτα αὐτὸν Ὀφέλλιος ἐνῆγεν, ὃς 

S 340 — bell. Iud. I 254. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 411. 
2 Ἐχαταπαύσων FAMVWLat χατὰπαυσαν L *r0] vo PL δὲ E 

3 δὲ E Ἐπάχροσ P 4 βαρζαφράνην AMW βαρζαφραμάνην FL. βαζαρφαρ- 

μάνην V. βαζαφαρμάνην E barzaframanem Lat Βαρζαφαρμάνην Zon δ’ gvv- 
ϑείσ FLAME ὑπιδόμενος Dindorf ὑπειδόμενοσ codd. E 1 Ἐχαὲ παρὰ xógo 

W 8 δ᾽ οὖν] γοῦν FLAVWE οὖ M 9 "χαταλειπὼν ἡρώδην P διαχο- 
σίους] πεντακοσίουσ E. 10 ἐλευϑέρων λεγομένων tr. FLAMVWE δὲ E 

11 εὑπαντῶσι L οἱ — ὑφεστῶτες] prouinciae custodes Lat Ἐπολεμίων) 

πόλεων AMW ἐφεστῶτεσ AMWE, in bell..Iud. $ 256 τοὺς μὲν ἐγχωρίους 
ἀφεστῶτας — καταλαμβάνουσι 12 βαρζαφράνησ AMWLat βαρζαφραμάνησ 
FL βαζαρφαρμάνησ Υ βαζαφαρμάνησ E barzaframanes Lat 18 Ἐξπειταὶ εἶτα 
FLAMVW πλησίον — 14 ϑαλάττης] prope iare Lat "δὲ μετὰ ἱππέων]. 
δ᾽ Ἐχδίππων coni ex bell. Iud. uide Hermes XI 409 14 ἐνταῦϑα FLAMVWE 

210 , » 
16 *ó/ om. W Ἐξῖχεν Τὶ 11 Ἔτις] δέ τισ ? 18 *«vroio V 19 Ἐὰν 
spurium 20 Ἐδιαφύγη PV 21 ταῦτ᾽ P ταῦτα FLAMVWE — 23 zagix- 
πάσασϑαι E /— *0qínxoc P ἐνῆγεν] ἐνήγετο PE ἀνῆγεν M 
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dine "tapa ᾿Σαραμάλλα τοῦ τιλουσιωτάτου τῶν ἐν Συρίᾳ τότε 
καὶ χύλοῖα πρὸς τὴν φυγὴν arp ἐγγὺς yàg ἦν ἡ 9dAa0Ga. 

ó δὲ Ὑρχανὸν ἀπολιτεεῖν οὐχ ἠξίου οὐδὲ παρακινδυνεύειν τἀδελφῷ" 

προσελθὼν δὲ πρὸς τὸν Βαζαφράνην οὐ δίχαια τεοιεῖν αὐτὸν ἔλεγεν 

τοιαῦτα βουλευόμενον ττεερὶ αὐτῶν" χρημάτων ve γὰρ δεομένῳ ελείονα 

ἔσεσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ ὧν ᾿Τντίγονος δίδωσιν, xai ἄλλως δεινὸν εἶναι 

σερὸς αὐτὸν imi stove, συνελϑόντας πρεσβευτὰς ἀτιοχτεῖναι μηδὲν 

ἀδιχοῦντας. ὃ δὲ βάρβαρος ταῦτα λέγοντος ὥμνυεν μηδὲν ἀλ ἡδὲς 

εἶναι τῶν ὑπονοουμένων, ἀλλὰ ψευδεῖς αὐτὸν ὑποψίας ταράξαι, 

ἀτοήει τὲ τορὸς Πάχορον. 
6. Οἰχομένου δὲ τῶν Πάρϑων ἐδέσμευόν τινες Ὑρχανὸν zal 

Φασάηλον πολλὰ τῆς ἐπιορχίας χαχίζοντα τοὺς Πάρϑους. ὃ δ᾽ 

ἐπὶ τὸν Ἡρώδην ἀτιεσταλμένος εὐνοῦχος ἐντολὰς εἶχεν τεροαγαγὼν 
αὐτὸν ἔξω τοῦ τείχους συλλαμβάνειν. ἔτυχον δὲ ἄγγελοι τεταρὰ Φα- 
σαήλου τιεμφϑέντες imi δηλώσει τῆς τῶν Πάρϑων ἀπιστίας, ovg 
τῶν πολεμίων συλλαβόντων γνοὺς Ἡρώδης σπιρόσεισι Παχόρῳ xci 
Πάρϑων τοῖς δυνατοῖς ὡς οὖσιν τῶν ἄλλων δεσπόταις. οἱ δὲ 

τὸ πᾶν εἰδότες ὑπεχρίνοντο δολερῶς xci δεῖν αὐτὸν ἔφασαν μετὰ 
σφιῶν ἐξελϑόντα :τιρὸ τοῦ τείχους ὑπαντᾶν τοῖς τὰ γράμματα χομί- 
ζουσιν᾽ οὐδέτεω γὰρ αὐτοὺς εἰλῆφϑαι τιρὸς τῶν ἀντιστασιωτῶν, 
ἥχειν μέντοι δηλοῦντας ὅσα κατορϑώσειε Φασάηλος. τούτοις Ἡρώ- 
δὴς οὐχ ἐπίστευσεν" ἀκηχόει γὰρ τὴν σύλληψιν τἀδελφοῦ παρ᾽ ἕτέ- 
ρων" χαὶ σπαραινούσης δὲ τῆς Ὑρχανοῦ ϑυγατρός, ἧς ἐγγεγύητο τὴν 

8 345 — bell. Iud. I 259. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 412. 
1 ἠχηχόει LV σαμαραλλα V σααλλα W σαραμάλλα τοῦ 1. ras. A 

πον Ἐκπολειπεῖν P τῶ ἀδελφῶ FLAMVWE 4 βαρξαφράνην 
PAMW βαρζαφραμάνην FLLat βαξαρφαρμάνην iA βαξαφαρμάνη E αὐτὸν 
om. AMWE 5 *Boviousvov FLV τε] τί L, om. W — *y&g om. F 
*órouévov L! — *zàAcova L — 6 παρ᾽ αὐτῶν E, cf. bell. Iud. $ 259 ἀντι- 
γόνω E — 1 *«avrói] ἅπαν P πίστιν PAMW πίστεισ E /—— *ovvetocA90v- 
tac AM 9 ψευδεῖς — ταράξαι] falsa eum suspicione turbari Lat ψευδὴσ 
P αὐτῶ α' ὑποψία P 10 vg] δὲ E. 12᾽ ἐφιορχίασ P χαχίζοντας 
coni ex bell. lud. δὲ FWE etex corr. A 18 *evvovzoc] pincerna Lat οἶχο- 
vóoc bell. Iud. et supra $ 333 προσαγαγὼν P προαγωγὼν V παραγαγὼν 
E [14 τοῦ οι. AMWE τειχῶν E *ó' FLAMW 15 τῶν om. FLAMVWE 

16 Ἐπρόεισι 1 17 E PFVELat óvvazotítow L — *og — 

δεσπόταις om. Lat EN F 18 "ὑποχρίνοντο W  *óoàioc V Ἐμετὰ 
σφῶν] μετασχὼν L 20 Ἑτῶν στασιωτῶν V 241 ἕτούτοισ, «o i. ras. M 
22 Ἐἐπίστευεν PFLV. ἠχηκόει FLAMVWE — 23 "ἧς — 304, 1 παῖδα] quam sibi 
desponderat Lat ἐγγεχύητο M ἐνεγγύητο V ἐγγεγγύητο E ἡγγύητο L. Dindorf 

346 

947 
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901 
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zaida, ἔτι μᾶλλον ὑττώτιτευε τοὺς Πάρϑους. οἱ μὲν ovv ἄλλοι 
ταύτῃ οὐ ττροσεῖχον, αὐτὸς δ᾽ ἐπίστευεν λίαν ἔμφρονι γυναιχί. 

7. Βουλευομένων δὲ τῶν Πάρϑων, τί χρὴ ποιεῖν, οὐ γὰρ ἤρε- 
σχὲν αὐτοῖς ἐκ τοῦ φανεροῦ ἐτειχειρεῖν ἀνδρὶ τηλικούτῳ, καὶ ὕτεερ- 
Seuévov εἰς τὴν ὑστεραίαν, ἐν τοιαύταις ταραχαῖς Ἡρώδης γενό- 
μένος xci μᾶλλον οἷς ἤχουσεν τιερὶ τἀδελφοῦ xoi τῆς Πάρϑων ἔπι- 
βουλῆς ἢ τοῖς ἐναντίοις προστιϑέμενος, ἑσπέρας ἐπελϑούσης ἔγνω 
ταύτῃ πρὸς φυγὴν χρήσασϑαι χαὶ μὴ διαμέλλειν ὡς ἐπ᾽ ἀδήλοις 

τοῖς ἀπτὸ τῶν τεολεμίων ἡ dun ἄρας οὖν σὺν οἷς εἶχεν ὁπιλί- 

ταις xci τὰς γυναῖχας τοῖς ὑποζυγίοις ἐπιϑέμενος μητέρα τε αὐτοῦ 
χαὶ ἀδελφὴν χαὶ ἣν ἔμελλεν ἄξεσϑαι χερὸς γάμον Πλεξάνδρου ϑυ- 
γατέρα τοῦ “Ἰριστοβούλου χαιδὸς τήν τὲ ταύτης μητέρα, Ὑρχανοῦ 
δ᾽ ἣν ϑυγάτηρ, καὶ τὸν »εώτατον ἀϑεύηρδι τήν τὲ ϑεραπεείαν τεᾶσαν 

xci τὸν ἄλλον ὄχλον τὸν σὺν αὐτοῖς, ἐδίωχεν τὴν ixi Ἰδουμαίας 
λαϑὼν τοὺς πολεμίους. ὧν οὐδεὶς ἂν οὕτως στερρὸς τὴν φύσιν 
εὑρέϑη, ὃς τότε παρὼν τοῖς τεραττομένοις οὐχ ἂν ᾧχτειρεν αὐτοὺς 
τῆς τύχης, γυναίων ἐπαγομένων visa τέχνα xal μετὰ δαχρύων xal 
οἰμωγῆς ἀττολεισπτουσῶν τὴν πατρίδα xci φίλους ἐν δεσμοῖς καὶ 
χερὶ αὐτῶν οὐδὲν ἔτι χρηστὸν 1 προσδεχομένων. 

8. .4λλ᾽ Ἡρώδης ἐ ἐχιάνω τῆς ἐχ τοῦ δεινοῦ πληγῆς τὸ φρόνημα 
ποιησάμενος αὐτός τε ἦν πρὸς τὸ δεινὸν εὔψυχος καὶ τταριὼν xarà 
τὴν ó00v ϑαρρεῖν ἕχαστον τιαρεχελεύετο xal μὴ σταρέχειν αὑτὸν 
ἔχδοτον τῇ λύπῃ" τοῦτο γὰρ αὐτοὺς βλάτετειν πρὸς τὴν φυγήν, ἐν 
ἡ τὴν σωτηρίαν αὐτοῖς μόνῃ χεῖσϑαι συμβέβηκεν. χαὶ οἱ μὲν ὡς 
Ἡρώδης σαρήνει φέρειν τὴν συμφορὰν ἐπειρῶντο. μιχροῦ δ᾽ αὑτὸν 2 
διεχρήσατο τοῦ ζεύγους ππεριτραττέντος xol τῆς μητρὸς αὐτῷ κιν- 
δυνευσάσης ἀποθανεῖν, διά τε τὸ ἐπ᾿ αὐτῇ πάϑος καὶ διὰ τὸ φο- 

$ 351 — bell. Iud. I 262. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 412. 
1 Ἐπαῖδα] ϑυγατέρα V 2 ταὐτῃ! αὐτὴ W 3 Ἐβουλομένων LW 

1 Ἐἐπελϑούσης] καταλαβούσησ M — 8 Ἐταύτησ W — 9 ἀπὸ] παρὰ FLAMVW 

σὺν oic] iterat F ovg E *eiyev om. L 10 "πεϑέμενοσ, v ex & COTT, 

L ὑποϑέμενοσ M ϑέμενοσ V τε αὐτοῦ] ἑαυτοῦ PE τὲ ἑαυτοῦ F — 11 ἄγεσϑαι 
ΕὟ αὔξεσϑαι W ἕξεσϑαι E 13 δὲ E 14 Ἐϊδουμαίουσ F 1ὅ οὕτω AMV 

στερρῶσ L ireggóo W  — 16 ὠχτηρεν L 11 τύχης] ψυχῆσ P γυναικῶν 
AMW 18 οἰμογῆσ P οἰμωγῆσ, οἱ ex v corr., i. marg. o: L 21 *y»] ἦν 
περὶ αὐτὸ W 22 Ἐπαρεκέλευε V αὐτὸν PFLAMW ἑαυτὸν ΒΒ 23 λύπηι 
i ras. τὴν om. FLAMW φυγεῖν LA! 24 μόνην PFLAMW κεῖσθαι, 
eLexccorr.L 25 μιχροῦ δ᾽ ἐχεῖνοσ δὲ μικροῦ E ipse uero paene Lat haud 
male αὐτὸν PFLW ἑαυτὸν E 26 *rov om. L fort. recte 27 *c& om. 

P καὐτῆσ FLAMW διὰ om. E "φοβεῖσθαι, q i. ras. F 
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βεῖσϑαι, μὴ καταλάβωσιν αὐτὸν οἱ :τολέμιοι διώχοντες τριβῆς πιερὶ 
τὸ τιταῖσμα γενομένης. σητασάμεγον γοῦν αὐτὸν τὸ ξίφος xol μέλ- 301 
Aovra τελήττειν αὑτὸν χατέσχον οἱ παρόντες, τῷ τε τελήϑει χατι- 
σχύσαντες xal ὡς οὐχ ἐχρὴν αὐτοὺς ἐγχαταλιτιεῖν ἐτεὶ τοῖς ἐχϑροῖς 
ἐσομένους λέγοντες" οὐ γὰρ εἶναι γενναίου τῶν δεινῶν αὑτὸν ἐλευ- 
ϑερώσαντα τοὺς φίλους ἐν αὐτοῖς ὑττεριδεῖν. βιασϑεὶς οὖν ἀπτο- 358 

σχέσϑαι τοῦ χατ᾽ αὐτὸν τολμήματος αἰδοῖ τε τῶν λεγομένων xai 

γχελήϑει τῶν οὐχ ἐπιτρειτόντων αὐτοῦ τῇ χειρὶ διαχονεῖν οἷς ἐντε- 
ϑύμητο, ἀναχτησάμενος τὴν μητέρα χαὶ ϑεραπείας ἧς ὃ χαιρὸς 

10 ἤσεειγεν ἀξιώσας ἐβάδιζεν τὴν προχειμένην ὁδὸν συντογωτέραν 
σπεοιούμενος τὴν “ιορείαν εἰς ἢ]αάσαδαν τὸ ἔρυμα. πολλὰς δὲ μάχας 
χερὸς τοὺς ἐτεεξελϑόντας καὶ διώχοντας τῶν Πάρϑων μαχεσάμενος 

σεάσας ἐνίχησεν. 
9. Ἔμεινε δ᾽ αὐτῷ παρὰ τὴν φυγὴν οὐδὲ τὰ τταρὰ vOv [ov- 359 

15 δαίων ἀσφαλῆ, συνεπέϑεντο δὲ xal οὗτοι γενομένοις ἀττὸ σταδίων 
éE/xovro τῆς ττόλεως προσβάλλοντές τὲ xal εἰς χεῖρας ἐρχόμενοι 
κατὰ τὴν óÓóv. οὺς δὴ xal τρεψάμενος χαὶ χρατήσας οὐχ ὡς &y 360 
ἀττορέᾳ xol ἀνάγχῃ τις τοιαύτῃ καϑεστώς, ἀλλ᾽ ὡς κάλλιστα χαὶ 

μετὰ πολλοῦ τοῦ σιεριόντος τυρὸς πόλεμον σπταρεσχευασμένος, ἐν 

0 ἐχείνῳ τῷ χωρίῳ, ἐν ᾧ τῶν Ἰουδαίων ἐχράτησε, μετὰ χρόνον βασι- 
λεύσας ἔχεισε xol βασίλειον χατεσχεύασεν ἀξιολογώτατον xal τεόλιν 

z&ol αὐτὸ Ἡρωδίαν τιροσαγορεύσας. γενομένῳ δὲ τῆς Ιδουμαίας 361 
ἐν Θρήσᾳ χωρίῳ οὕτω καλουμένῳ ὃ ἀδελφὸς ᾿Ιώσητεος ὑπήντησεν 

$ 357 — bell. Iud. I 264. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 412. 

2 Ἑπταῖσμα] πρᾶγμα V passionis Lat 3 αὐτὸν PFLW ἑαυτὸν E 
4 Ἐἐγχαταλειπεῖν P "ἐπὶ om. L — *covo ἐχϑροὺσ W αὐτὸν FLAVWE 
αὐτοὺσ P 6 *oiv]| γ᾽ ovv PF 1 xa9^ αὑτὸν (αὐτὸν F) FLV — 8 τῇ χειρὶ 
om.P ἐντεθϑύμηται V 9 *5c]zv V 10 *e8dóizev] ἔδειξεν 11 "πωρείαν 
L μασάδαν F μασάδα E massadam Lat πολλὰς δὲ] ἐνίχησε δὲ πολλὰσ 
E 18 πάσας ἐνίχησε! ἐν πάσαισ P. ἐνίχησε πάσασ V, om. E 158 γενόμενοι 
E 16 *é&zovra] ἕξ FLAMW ς΄ V, cf. bell. Iud. 265 προσβαλόντεσ 
PFV τεῖ δὲ Ρ 171 οὗς — 20 ἐχράτησε om. Lat 19 παρασχευασάμενοσ 
PFLAM παρασχευασμένοσ 0 ἐν ᾧ — ἐχράτησεν eicit Ernesti ἐχρά- 
τησεν LA! μετὰ χρόνον βασιλεύσας om. L 21 ἔχτισεν] om. L, u. 22 post 
αὐτὸ ponunt Lowthius et Cocceji ἔχτισε — 22 αὐτὸ] aulam optimam con- 
struxit ciuitatenque aedificauit Lat — xatsox**|aosv P ἀξιολογότατον (sic) 

χατεσχεύασε tr. F  ἀἀξιωλογώτατον 1, 22 αὐτῶ Ἡρωδίαν] herodion 
Lat Ἡρώδειον bell lud. 205 προσαγωρεύσασ 1, προαγορεύσασ  ἾἸδου- 
μαίας} ex Lat et bell. Iud. ἐουδαέασ codd. E 23 ϑρήσσα FMVE ϑρησὰ W 
risa Lat, cf. ὃ 400 — *ioseppus Lat 

Iosephus III. 20 
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xai βουλὴν περὶ τῶν ὅλων ἦγε, ví χρὴ ποιεῖν, s0ÀÀot uiv τελή- 
ϑους ἐπαγομένου xal δίχα τῶν μισϑοφορούντων αὐτοῖς, τοῦ δὲ 
χωρίου τῆς Meoaóac, εἰς ὃ προύκειτο συμφυγεῖν ἐλάττονος ὄντος 
ὑποδέξασϑαι τοσοῦτον ὄχλον. τοὺς μὲν οὖν τελείους ἀττέλυσεν ὑπὲρ 
ἐννέα χιλιάδας ὄντας ἄλλον ἀλλαχῆ χελεύσας διὰ τῆς ᾿Ιδουμαίας 

σώζειν αὑτούς, δοὺς ἐφόδια: ὅσοι δ᾽ ἦσαν χοῦφοι zal τοὺς ἀναγ- 
χαιοτάτους ἀναλαβὼν εἰς τὸ ἔρυμα παραγίνεται χαὶ καταϑέμενος 
αὐτόϑι τάς τε γυναῖχας xal τοὺς ἑπομένους, ἦσαν δὲ ὡς ὀχταχόσιοι, 

σίτου τε ὄντος ἐν τῷ χωρίῳ xal ὕδατος xol τῶν ἄλλων ἐτειτηδείων 
ἁπάντων διαρχούντως αὐτοῖς ἐξώρμησεν αὐτὸς ἐπὶ Πέτρας τῆς 

ooa. ἅμα ὮΝ ἡμέρᾳ τὰ μὲν ἄλλα πάντα τῶν “Ἱεροσολύμων 
διήρτταζον οἱ Πάρϑοι χαὶ τὸ βασίλειον, μόνων δὲ ἀπείχοντο τῶν 

Ὑρχανοῦ χρημάτων" τὰ δ᾽ ἣν ὡς τριαχόσια τάλαντα. ττολλὰ δὲ 
τῶν Ἡρώδου διέφυγεν xci μάλισϑ᾽ ὅσα προχομισϑῆναι κατὰ προ- 
μήϑειαν τἀνδρὸς εἰς τὴν Ιδουμαίαν ἐφϑάχει. τὰ μὲν οὖν χατὰ 
τὴν πόλιν οὐχ ἀπέχρησε τοῖς Πάρϑοις, ἀλλὰ χαὶ τὴν χώραν αὐτῶν 

ἐξιόντες ἐχάχουν χαὶ Mágwáv τε πόλιν δυνατὴν ἀνέστησαν. 
10. Καὶ “Αντίγονος μὲν οὕτως χαταχϑεὶς εἰς τὴν Ἰουδαίαν ὑπτὸ 

τοῦ Πάρϑων βασιλέως Ὑρχανὸν xci Φασάηλον δεσμώτας παραλαμ- 
βάνει. σφόδρα δ᾽ ἦν ἄϑυμος τῶν γυναιχῶν αὐτὸν διαφυγουσῶν, ἃς 3 
τοῖς πολεμίοις ἐνεϑυμεῖτο δώσειν, τοῦτον αὐτοῖς τὸν μισϑὸν μετὰ 
τῶν χρημάτων ὑποσχόμενος. φοβούμενος δὲ τὸν Ὑρχανόν, μὴ τὸ 

$ 361 — bell. Iud. I 266. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 412. 

1 ὅλων] πολέμων W Ἐπλῆϑοσ 1, 2 ἐπαγομένου] ἑπομένου 
FLAMVWELat 3 μασάδασ LAMVWE massada Lat οασάδα Strabo p. 164 

εἰς 0] sigo P προέχειτο E φυγεῖν E. 4 Ἐπλείστουσ, στ i. ras. M 
5 Ἑἀλλαχῆι A 6 *evvovo PFLM!'W δὲ αὶ *dvayxewovérovo Ρ 5 παρα- 
λαβὼν FLAMVWE Ἐχαταϑέμενος] χκαϑεζόμενοσ P 8 Ἐχαὲ τοὺς ἑπομέ- 
γους om. Lat Ἐδ᾽ FLAMVW 10 διαρχοῦντοσ LW et ex corr. Ε' διαρχούν- 
των E αὐτοῖς] ovtoc LAMW, om. FV  *é&óougotv L πέτραν FLMVE 
(ad) petras Lat 11 i. marg. λγ΄ L δὲ E ἱεροσολυμιτῶν FLAMVWE 
12 Ἐχαὶ τὸ βασίλειον om. L.— *uóvov P. — *emjogovto 1 13 δὲ E. ox] εἰσ 
FLAMVWE Lat τριακόσια] ὀγδοήκοντα PE, cf. bell. Iud. 268 14 Ἐπρο- 

&pvye M διέφυ V μάλιστα FLAMVWE προκχεχομίσϑαι FLAMVW χομι- 
σϑῆναι E προεκκομισϑῆναι coni — 15 Ἰδουμαίαν] ex Lat et bell. Iud. ἐουδαέαν 
codd. E 106 ἐπέχρησε AM 11 ἐξιόντεσ, ἐ ex ἀ corr. ἃ μάρισσαν V 
τε] δὲ coni 18 uiv] μὲν oiv E οὕτω VWE χαταχϑείη V 19 faselum 
et hyrcanum Lat Ἐδεσμότασ 1 — 20 δὲ E Ἐάϑυμοσ, 9 i.ras. V αὐτὸν] 
αὐτῶν PWE 21 τούτων μετὰ τῶν χρημάτων τὸν μισϑὸν tr. FLAMVWE 

22 Ἐτὸν Ὑρκανὸν] τὸ W 
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πλῆϑος αὐτῷ τὴν βασιλείαν ἀποχαταστή 181, παραστάς, ἐτηρεῖτο δὲ 

ὑχεὸ τῶν Πάρϑων, ἐγιτέμνει αὐτοῦ τὰ ὦτα πραγματευόμενος μηχέτ᾽ 
αὖϑις εἰς αὐτὸν ἀφικέσϑαι τὴν ἀρχιερωσύνην διὰ τὸ λελωβῆσϑαι, 

τοῦ νόμου τῶν ὁλοχλήρων εἶναι τὴν τιμὴν ἀξιοῦντος. (Φασάηλον 
δ᾽ ἄν τις ϑαυμάσειε τῆς εὐψυχίας, ὃς γνοὺς αὑτὸν ἀτιοσφάττεσϑαι 

μέλλοντα οὐχὶ τὸν ϑάνατον ἡγήσατο δεινόν, τὸ δ᾽ oz. ἐχϑροῦ τοῦτο 
γαϑεῖν τειχρότατον xal αἴσχιστον ὑτιολαβών, τὰς χεῖρας οὐχ ἔχων 
ἐλευϑέρας bztÓ δεσμῶν πρὸς ἀναίρεσιν zéro τιροσαράξας τὴν χε- 
φαλὴν ἐξ ξήγαγε μὲν αὑτὸν ὡς ἐδόχει χάλλιστα τοῦ ζῆν χαρὰ τοι- 

αὐτὴν ἀπορίαν, τῆς δ᾽ ἐξουσίας τοῦ χτεῖναι τιρὸς dons αὐτὸν 

ἀφείλετο τὸν :τολέμιον. λέγουσι δ᾽, ὡς τραύματος μεγάλου γενο- 
μένου φαρμάχοις αὐτὸν ὑτοττέμψας ἰατροὺς ΑΤντίγονος ὡς ἐπὶ 

ϑερατιείᾳ διέφϑειρεν ϑανασίμοις χρησαμένων εἰς τὸ τραῦμα. πρὸ 
μέντοι τοῦ τελέως ἀφεῖναι τὴν ψυχὴν ὃ Φασάηλος ἀκούσας 7ταρά 
τινος γυναίου τὸν ἀδελφὸν Ἡρώδην τοὺς “τολεμίους διατιεφευγότα 
σφόδρα τὴν τελευτὴν εὐθύμως ὑπέμεινεν καταλιτεὼν τὸν ἐχδιχῆσαι 
τὸν ϑάνατον αὐτοῦ χαὶ τοὺς ἐχϑροὺς τιμωρήσασϑαι δυνάμενον. 

XIV. 1. Ἡρώδην δὲ τὸ μέγεϑος τῶν περιεστηχότων αὐτὸν 
χαχῶν οὐ χατέπληττεν, ἀλλ᾽ ἐποίει δεινὸν εὑρίσχειν ἐτειβολὰς ἔργων 
“ταραβόλων. πρὸς γὰρ ϊάλιχον τὸν ράβων βασιλέα.:τολλὰ πρό- 
σϑὲν εὐεργετημένον ἀττήξι τὴν ἀμοιβὴν χομιούμενος, ὅτε μάλιστα 
ἐδεῖτο, χρήματα ληψόμενος εἴτε δάνειον εἴτε δωρεὰν ὡς ἂν πολ- 

$ 866 — bell. Iud. I 270. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 413. 

1 Ἑάἀποχαταστήσει W παραστὰν V 2 ἀποτέμνει FLAMVW ἀπο- 
τέμνει μὲν E amputauit Lat, cf. bell. Iud. 270 Ἐτὰ cre] τὸ ὠτίον V 
μηκέτ᾽] μήτε P μήτ᾽ ΒΞ 3 "εὶς om. Ρ τὴν ἱερωσύνην M 4 τῶν om. 
W Ἐδλόχληρον W 5 ϑαυμάσιε PL αὐτὸν PFLV' ἑαυτὸν E 
ὃ δὲ E 1 πιχρότατον] οἰχτρότατον V δεινότατον E amarissimum Lat — *ovx 
ἔχων τὰσ χεῖρασ tr. FLAMW οὐχ] ovv otz V — S ἔπροσράξασ F'LAMW 
προσιρράξασ ex corr. F προσρήξασ V 9 Ἑαὐτὸν P. ἑαυτὸν FLAMVW 
τοῦ ζῆν oo ἐδόχει κάλλιστα tr. FLAMVW ὡς — 10 ἀπορίαν om. E 
10 ἀπορείαν L! 11 *&gslAaro P ó E 12 *agzon£uwao W 
13 Ἐδιαφϑεῖραι LW χρησαμένων] superpositis Lat 14 τελείωσ FLE 

Ἐάφῆναι F 16 Ἐεύϑυμος fort. melius, cf. bell. Iud. 272 *bnéusvev P 
Ἐχαταλειπὼν P τὸν] τὸν ἀδελφὸν E ΞΤἘἐχϑδικῆσαι] ἐχδικήσοντα FLAMVWLat 
fort. recte 18 Ἑαὐτὸν] αὐτῶ FL 19 ἐπιβουλὰσ FLAMVW 20 παρα- 
βόλων, «B i.ras. M i marg. λδ΄ FL μάλχον FLAMVWE et bell. Iud. libri 
meliores maichum codd. meliores Lat — *róv ex τῶν corr. ΕἸ, 21 εὐηργετημένον 
y εὐεργετηϑέντα E ὅτε — 22 ἐδεῖτο] et quod magis opus habuisset Lat 
Ἐδτε] ὧν vs coni — 22 χρημάτων E ἀν] παρὰ PFLVW 
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λῶν παρ᾽ αὐτοῦ τετυχηκότος. οὐ γὰρ εἰδὼς τὰ κατὰ τὸν ἀδελφὸν 
ἔσττευδεν λυτρώσασθαι παρὰ τῶν πολεμίων αὐτὸν λύτρον ὑπὲρ 
αὐτοῦ χαταβαλὼν νόμισμα ἕως τριακοσίων ταλάντων. ἐπήγετο δὲ 
καὶ τὸν Φασαήλου παῖδα διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἑπταετῆ τυγχά- 
γοντα, τταρασχὼν αὐτὸν ἐνέχυρον τοῖς ἥραψιν. ἀγγέλων δ᾽ αὐτὸν 
ὑτταγτησάντων πιαρὰ τοῦ ΠΠαλίχου, δι᾿ ὧν ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀναχω- 
θεῖν" σπταρηγγελχέναι γὰρ αὐτῷ Πάρϑους Ἡρώδην μὴ δέχεσθαι" 
ταύτῃ δ᾽ ἐχρῆτο τιροφάσει ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀποδοῦναι τὰ χρέα καὶ 
τῶν ἐν τέλει πτπαρὰ τοῖς ραψιν εἰς τοῦτο ἐναγόντων, org ἄπο- 
στερήσωσιν τὰς παραχαταϑήχας, Gc παρὰ “Αντιπτάτρου λαβόντες 
ἔτυχον, ἀττεχρένατο αὐτοῖς οὐδὲν ἐνοχλήσων ἀφιχνεῖσϑαι τερὸς αὐτούς, 
μόνον δὲ διαλεξόμενος περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων αὐτῷ τεραγμάτων. 

2. Ἔπειτα δόξαν ἀναχωρεῖν ἀπήει μάλα σωφρόνως τὴν ἐπ᾽ 
-iymntov. καὶ τότε μὲν ἔν τινι ἱερῷ κατάγεται, χαταλελοέζεει γὰρ 
αὐτόϑε σππολλοὺς τῶν ἑπομένων, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ παραγενόμενος εἰς 
€ , P ^ , , 

Ῥινοχούρουρα éxei xal và περὶ τὸν ἀδελφὸν ἤχουσεν. Ἰϊαλέχῳ δὲ 
μεταγνόντε καὶ μεταϑέοντι τὸν Ἡρώδην οὐδὲν τούτου περισσότερον 
ἐγένετο" πορρωτάτω γὰρ ἣν ἤδη σπεύδων τὴν ἐπὶ Πηλουσίου. 
ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸν ἐλϑόντα νῆες δρμοῦσαι αὐτόϑι εἶργον τοῦ im 14λε- 
ξανδρείας “τλοῦ, τοῖς ἡγεμόσιν ἐντυγχάνει, ὑφ᾽ ὧν κατ᾽ αἰδῶ καὶ 
πολλὴν ἐντροτεὴν τιροπτεμφϑεὶς εἰς τὴν “πτόλιν, ὑτεὸ Κλεοτεάτρας 
κατείχετο. “τεῖσαι μέντοι μένειν αὐτὸν ovx ἠδυνήϑη εἰς Ῥώμην 
ἐπειγόμενον χειμῶνός τε ὄντος xal τῶν χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐν ταραχῇ 
καὶ σάλῳ πολλῷ δηλουμένων. 

$ 370 — bell. Iud. I 274. 

PFLAMVWE Lat Syncellus I p. 413. 

1 παρ ἐξ PFLVW 2 παρὰ om. VE λύτρον — 3 ταλάντων] tyris 
argenti trecenta talenta promittendo Lat, Tyrii in bell. Iud. 274 memorantur 
3 γομίσματα W 4 ἑπταέτη VE 9 παρασχὼν] παρέξων FLAMVWE 
et ut uid. Lat Ἐξνέχειρον F δὲ E Ἑαὐτῶ FLAMVW 6 *anav- 
τησάντων W μάλχου FLAMVWE et codd. meliores Lat Ἐἐχέλευεν P 
7 παραγγεῖλαι LAMWE et i. marg. F, ubi supersunt litt, κα γγεῖλαι — 8 δὲ E 
Ἐῤχρήσατο W Ἐχρεᾶ P 9 "ὥπωσ 1, 10 ἔπαρὰ] παρὰ τοῦ V 
11 οὐδὲν] ΡῈ μηδὲν FLAMVW Zon Ἐὀχλήσων P Ἐἀφιχέσϑαι V — 12 ἔἜδια- 
λεξάμενοσ VW - Ἐἀναγχαιωτάτων P πραγμάτων οπι. Εἰ 15 αὐτόϑι 
suspectum πολλοὺς] οὐ πολλοὺσ FLAMW τῶν ἐσομένων 1, δὲ 
10 ῥινοκόρουρα A'W ῥινόκουρα V ῥινοχούρουραν E rinocorura Lat μάλχω 
FLAMVWE οἱ Lat codd. meliores "μεταγνῶντι PL 18 ἦν om. ὃ Πηλου- 
σίου] πλησίου, zt ex corr. F 19 δὲ FLAME δρμῶσαι FLAMW εἴργον P 

: ε 
εἶργον FLAMWE ἀλεξάνδρου. s.m.2E 20 *zytuocw W Ἐξἐντυγχάνειν 
W 22$ 810 laudat Syncellus 28 "ἐπηγόμενον W 
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3. Mvay9elg οὖν ἐχεῖϑεν ἐπὶ Παμφυλίας καὶ χειμῶνι σφοδρῷ 

“περιπεσὼν μόλις εἰς Ῥόδον διασώζεται φορτίων ἀποβολῆς γενο- 
μένης. καὶ δύο μὲν ἐνταυϑοῖ τῶν φίλων αὐτῷ συνήντησαν, Σατε- 
mivíg τε xal Πτολεμαῖος. εὑρὼν δὲ τὴν πόλιν ὑχιὸ τοῦ τερὸς Κάσ- 
σιον τιολέμου κεκακωμένην οὐδ᾽ ἐν ἀπόροις ὧν εὖ ποιεῖν αὐτὴν 
ὥκνησεν, ἀλλὰ καὶ παρὰ δύναμιν αὐτὴν ἀνεχτᾶτο. τριήρη TE χατα- 
σχευάσας, xcl ἀναχϑεὶς ἐχκεῖϑεν σὺν τοῖς φίλοις v ᾿Ιταλίας εἰς 

Βρεντέσιον κατάγεται. χαχεῖϑεν εἰς Ῥώμην ἀφιχόμενος πρῶτον 
μὲν Ayvovío φράζει τὰ συμβάντα αὐτῷ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν, καὶ 
πῶς ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ “Φασάηλος v7UÓ Πάρϑων ἀόλοιτο vU 

φϑεὶς xai Ὑρκανὸς v7 αὐτῶν αἰχμάλωτος ἔχοιτο, xai ὡς ᾿Αντί- 

yovov καταστήσειαν βασιλέα χρήματα δώσειν ὑποσχόμενον χίλια 
τάλαντα χαὶ γυναῖχας “τενταχοσίας, αἱ τῶν πρώτων χὰχ τοῦ γένους 
τοῦ αὐτῶν ἔμελλον ἔσεσθαι, καὶ ὅτι ταύτας νυχτὸς ἐχχομίσειεν xal 
διαφύγοι τὰς τῶν ἐχϑρῶν χεῖρας “τολλὰς ὑπομείνας ταλαιτεωρίας. 
εἶτ᾽ ἐπιδιαχινδυνεύειν αὐτῷ τοὺς οἰχείους τιολιορχουμένους πιλεύ- 

σειέ τε διὰ χειμῶνος καὶ “ταντὸς καταφρονήσεις δεινοῦ σπεύδων 
ἐπὶ τὰς ἐλιτίδας τὰς xag αὐτοῦ xal τὴν μόνην βοήϑειαν. 

4. ᾿ντώνιον δ᾽ οἶχτος εἰσέρχεται τῆς Ἡρώδου μεταβολῆς, καὶ 
τῷ n deti λογισμῷ περὶ τῶν ἐν ἀξιώματι τοσούτῳ χαϑ- 

ὃ 311 — bell. Iud. I 280. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 414. 

2 Ῥόδον] ῥώμην 1, φόρτων FLAMW 3 αὐτοῦ P αὐτῶν L 
Σαππῖνος] σαππίνασ FAMV σαπήνασ 1, σαππιονάσ W sapinum aut sapinium 
Lat Σαππίνιος b. fud.280 et Ant. XVI 287 3 χάσιον V ὄ χεχαχομένην P 
χεχωμένην W οὐδὲν ἄποροσ W αὐτὴν] αὐτὸν V 6 αὐτὴν 
fort. spurium 7 ἀνεχϑεὶσ L ἐχεῖϑεν] ἐντεῦϑεν FLAMVW enl 
FLAMV ἐταλίαν PFV 8 Βρεντέσιον] E φρεντέσιον P βρεντήσιον 

T 
FLAMVW Ἐάφηχόμενοσ P Ἐπρῶ V πρῶτα LAMW fort. melius 
10 αὐτῶ P Ἔὐπὸ}] ἀπὸ PAMW — *azmoAvro F ἀπώλοιτο L ἀπώλλυτο 
11 αὐτὸν E *Zyowo] ἔσοιτο P 12 Ἐχαταστήσιαν Ρ ὑπισχνούμενον P 
promittentem Lat 18 *x«x] x«à FLAMVW 14 τοῦ] τῶν V, om. ME 
αὐτὰσ E γυχτὸς ἐχχκομίσειεν) E dx νυχτὸσ χομίσειεν (-s FMV etex corr. 
ΑἹ codd. noctu perduxisset Lat — 15 Ἐδιαφύγη V — vào zcigao: τῶν (r&o τῶν L) 
£y9oov tr. PLE 16 εἶτα FLAMVWE εἶτ᾽ — 11 χειμῶνος] post uero 
deflebat periclitari suos familiares dum obsiderentur et quemadmodum hieme 
nauigasset Lat; rectius in bell. Iud. Herodes queritur suos obsessos ab hostibus 
fuisse relinquendos, quod hic quoque Iosephum scripsisse puto ἐπεὶ διακιν- 
δυνεύειν PF. ἐπικινδυνεύεν E —— Ἐαὐτῶι, (i. ras. À αὐτῶν FLW Ἐοἰχείους] 

οἰχείουσ αὐτοῦ FLV πλεύσειέ! καὶ o0 πλεύσειε FLAMVW xal 6 πλευσεῖται 
E ii:s0m.ME 191. marg. λε΄ 1, XXV/ILat Ἐάντωνιω P δὲ FLAMWE 

311 
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ἑστώτων ὡς χαχείνων ὑποχειμένων τῇ τύχῃ, τὰ μὲν κατὰ μνήμην 

τῆς “Ἀντιπάτρου ξενίας, τὰ δὲ xal ὑπτὸ χρημάτων ὧν αὐτῷ δώσειν 
Ἡρώδης, εἰ γένοιτο βασιλεύς, ὑπέσχετο χαϑὼς καὶ πρότερον τε- 

, 3 ENS ἽΝ , -^ 5 δ ς ' ' 3 , 

τράρχης ατιεδέδειχτο, ττολὺ μέντοι μᾶλλον διὰ τὸ πρὸς Αντίγονον 
- M ' , S APPS (e , 

μῖσος, στασιαστὴν γὰρ xci Ῥωμαίοις ἐχϑρὸν αὐτὸν ὑπϑλαμβάνεν: 

πρόϑυμος ἣν οἷς Ἡρώδης χεαρεχάλει συλλαμβάνεσϑαι. Καῖσαρ “μὲν 

οὖν xai διὰ τὰς “Ἀντιπάτρου στρατείας. ἃς xaT «Ἵἴγυπτον αὐτοῦ 

τῷ πατρὶ συνδιήνεγχεν, xal τὴν ξενίαν xal τὴν iv ἅττασιν εὔνοιαν, 
te, M , , * * € , 

χαὶ χαριξόμενος δὲ ᾿Ζντωνίῳ σφόδρα χεερὶ τὸν Ἡρώδην ἐστεουδα- 

κότι, χειρὸς τὴν ἀξίωσιν xci τὴν ὧν ἐβούλετο Ἡρώδης CUPS DM 

ἑτοιμότερος ἢν. συναγαγόντες δὲ τὴν βουλὴν Με υσ ΔΕ xai μετ᾽ 
o) 3 - 

αὐτὸν :1τρατῖνος, τταραστησάμενοι τὸν Ἡρώδην τάς ve τοῦ στατρὸς 
2 , 2 - Υ , M 2 M , 5 

εὐεργεσίας αὐτοῦ διεξήεσαν xoi ἣν αὐτὸς πρὸς Ῥωμαίους εἶχεν 
, - c 47 2 

εὔνοιαν ὑτιεμίμνησχον, χατηγοροῦντες ἅμα xal πολέμιον ἀποφαί- 
' "n € - , 3 - 

γοντὲς τὸν 2dvríyovov ovx ἐξ ὧν τὸ πρῶτον τιροσέχρουσεν αὐτοῖς 
, 354242 c * ^ , ^ 3 Ἀν C . [€ , c 

μόνον, αλλ ὅτι xai παρὰ Παρϑων τὴν ἀρχὴν λάβοι Ῥωμαίους vsceo- 
, - ^ L “ 3 ^ , , ^ ' 2 , 

ἐδών. τῆς δὲ βουλῆς ἐπὶ τούτοις τεαρωξυμμένης πταρελϑὼν Αἀντώ- 
Ν; 2 , ' ' X , ΄ 

γιος ἐδίδασχεν αὐτούς, ὡς xai πρὸς τὸν χατὰ Πάρϑων πόλεμον 

Ἡρώδην βασιλεύειν συμφέρει. χαὶ δόξαν τοῦτο πᾶσι ψηφίζονται. 
9. Καὶ τοῦτο τὸ μέγιστον ἦν τῆς Ἵντωνίου περὶ τὸν Ἡρώδην 

σπουδῆς, ὅτε μὴ μόνον αὐτῷ τὴν βασιλείαν ovx ἐληείζοντι τεερι- 
επτοιήσατο, οὐ γὰρ τιρὸς αὐτὸν ἀνέβη ταύτην αἰτησόμενος, οὐ γὰρ 
ἐνόμιζεν αὐτῷ τοὺς Ῥωμαίους παρέξειν τοῖς éx τοῦ γένους ἔϑος 
ἔχοντας αὐτὴν διδόναι, ἀλλὰ διὰ τὸ τῷ τῆς γυναιχὸς ἀδελφῷ λαβεῖν 
ἀξιώσων :1λεξάνδρῳ υἱωνῷ τυγχάνοντι πρὸς μὲν zavgóc “1ριστο- 

$ 381 — bell. Iud. I 282. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 414. 

1 ὑποχειμένων om. W Ἐχατὰ] χαὶ χατὰ P 2 "αὐτῶ ἡρώδησ ὑπέσχετο 
δώσειν εἰ γένοιτο βασιλεὺσ tr. V 3 ὑπέσχοιτο F ὑπέσχητο LAMWE 
τετράρχης] AMW Lat ὅτε τετράρχησ PFLV 4 ἀποδέδεικτο LV ὅ αὐτὸν 
ἐχϑρὸν tr. AMW 7 Ἐστρατιὰσ PFLAMW 8 *za«rpl] πάτριον W 
9 Ἐχαριζόμενοσ δὲ καὶ ἵν. FLAMVW — *avrouvicu αὶ *vóv] τὴν W — 10 ἕτὴν 
ὧν] τίνων W Ἐσυνεργεῖαν PL! συνέργειαν F 11 Ἐἑτοιμώτεροσ L 

Ἐσυνάγοντέσ AM Ἐδὲ] τε FLAMVW μεσσαλᾶσ FLV μέσαλασ W 

μετ᾽ αὐτὸν] δι᾿ αὐτῶν Ρ 12 Aco«tivoc] bell. Iud. ἀγρατῖνοσ P. σατραπῖνοσ 
FLAMVW atratinus aut atratenus Lat ἐπαραστησάμενοσ AMW 18 Ἑαὐτοῦ 

εὐεργεσίασ tr. V "διεξίεσαν F | 15 τὸν οπι. E. 17 ἐπὶ τούτω FE 19 πᾶσι 
τοῦτο tr. E 20 τὸ om. FLAMVW 22 πρὸς αὐτὸν] εἰσ ἑαυτὸ FLAMVW 
ἑαυτῷ Ernesti αἰτησάμενοσ 1, γὰρ] δὲ M 23 τοῖς] τοὺσ F 
24 διὰ seclusit Ernesti τὸ om. AM eicit Ernesti τῷ om. FLVW — 25 ἀξιῶσαι 
AM Ιλεξάνδρῳ) om. Lat /10o.01080/20 Phaletranus υἱωνῷ] vi|vo, v suppl. P 

10 
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βούλου τιρὸς δὲ μητρὸς Ὑρχανοῦ, ἀλλ᾽ ὅτε xai ἑπτὰ ταῖς σπιάσαις 
ἡμέραις τταρέσχεν αὐτῷ τυχόντι τῶν οὐδὲ τεροσδοχηϑέντων ἀττελ- 

ϑεῖν ix τῆς ᾿παλίας. τοῦτον μὲν οὖν τὸν νεανίσχον Ἡρώδης ἀτιέ- 

χτεινὲν, ὡς χατὰ χαιρὸν δηλώσομεν" λυϑείσης δὲ τῆς βουλῆς 
μέσον ἔχοντες Ἡρώδην Mvroviog χαὶ Καῖσαρ ἐξήεσαν sooayóvrov 
ἅμα ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς τῶν ὑπάτων ϑύσοντές τὲ χαὶ τὸ δόγμα 

χαταϑησόμενοι εἰς τὸ Καπετώλιον. ἑστιᾷ δὲ τὴν τιρώτην ἡμέραν 
τῆς βασιλείας Ἱντώνιος. xai ὃ μὲν οὕτως τὴν βασιλείαν σιαρα- 
λαμβάνει τυχὼν αὐτῆς ἐτεὶ τῆς ἑχατοστῆς χαὶ ὀγδοηχοστῆς xal τε- 
τάρτης ὑλυμ:τιάδος ὑπατεύοντος Γναίου “Πομετίου Καλβίνου τὸ 

δεύτερον xai Γαΐου 1σινίου Πωλίωνος. 
6. Τοῦτον δὲ ἅπαντα τὸν χρόνον 24vríyovog ἐπτολιόρχει τοὺς 

ἐν ασάδα, τῶν μὲν ἄλλων ἐτιιτηδείων αὐτοῖς ὑπαρχόντων, μόνου 
δὲ σ:τανίζοντος ὕδατος, ὡς διὰ τοῦτο xci τὸν ἀδελφὸν τὸν Ἡρώδου 
3 d ᾿ - , 2 - D , ' 

Ἰώσητιον σὺν διαχοσίοις τῶν οἰχείων ατεοδρᾶναι βουλεύσασϑαι τερὸς 
ἤραβας" ἀχηχόει γὰρ ὡς MaAyog τῶν εἰς Ἡρώδην ἁμαρτημάτων 
μετανοεῖ. κατέσχε δ᾽ αὐτὸν ὕσας διὰ τῆς νυχτὸς ὃ ϑεός" τῶν γὰρ 

ἐχδοχείων τιλησϑέντων τοῦ ὕδατος οὐχέτι τῆς φυγῆς ἐδεῖτο, ἀλλὰ 
τεϑαρσηχότες ἤδη καὶ τελέον ἢ χατὰ τὴν εὐτιορίαν τοῦ σττανίζοντος, 
ὡς ἐκ ϑεοῦ προνοίας ταύτης αὑτοῖς γεγενημένης, ἐπεξιόντες zal 

συμτυλεχόμενοι τοῖς τιερὶ τὸν “Ἃντίγονον τοῖς μὲν φανερῶς, τοῖς δὲ 

S 388 — bell. Iud. I 285. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 414. 

1 quem postea interfecit, quod apto tempore referemus post Ὑρχανοῦ add. 

Lat uerba 3 τοῦτον — 4 δηλώσομεν hic collocans — 2 οὐδὲ] οὐ ' πρὸσδωκηϑέν- 

των, ἐπελϑεῖν1, 4 *iv)ouo ἃ, ὃ συμπροαγόντων FLAMW θ τὰ δόγματα 
Υ 1 χαϑησόμενοι P. χαταϑυσόμενοι 1, ϑησόμενοι Υ χαπητώλιον P χαπι- 
τώλιον FL ἕστιᾷ] ἐστία P εἱστία FLAMVW 8 τῆς] ἡρώδην τῆσ FLAMVWLat 

οὕτω E 9 tgo ρ΄ καὶ π΄ καὶ δ΄ V καὶ ante τετάρτης om. AMW 
10 ὑπατεύοντασ W — Dvatov] PW γ-αἴου A yatov FLMV gaio Lat δομιτίου 
P óousti.ov Α dometio Lat Καλβίνου] καὶ ἀλβίνου FLAMVW albino Lat 
11 ἀσσινίου LM πολλίωνοσ. FLAMW 13 Ἐμεσάδα F μασάδαι, « eras. A 

μασσάδα M. μασάδη V masadam aut messadam Lat ἐπιτηδείων αὐτοῖς] αὐτῆσ 
ἐπιτηδείων V ἐπιτηδείων αὐτοὺσ W 14 Ἑσπανίζοντασ FLAW Ἐδιὰ] xai 
διὰ FAMVW Ἐχαὶ τὸν] τὸν MV τὸν om. V 15 *ioseppus Lat 
16 ἠχηχόει FLAMVW ὡς om. A!WLat Μάλχος] PV μάλχον FLAMW 
malichum codd. quidam Lat — 17 μετανοεῖν FLAMW δὲ ὁ γὰρ δοχείων M 

18 πλησϑέντων, ov ex oc corr. Ρ τοῦ om. E 19 τεϑαρφηκότεσ FLAMV 
τεϑαρρηχότα W τεϑαρσηχότα E Ἐ δὴ om. F in confinio paginarum 
*y om. FVW *rovo σπανίζοντασ P 20 *rgc προνοίας cod. Busb. E 

teste Hudsono ἔἜγεγενημένοισ AM 
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xai λάϑρα, πολλοὺς αὐτῶν διέφϑειραν.. x&v τούτῳ Βεντίδιος ὃ 
Ῥωμαίων στρατηγὸς πεμφϑεὶς ix Συρίας ὥστε Πάρϑους ἀνείργειν, 
uer. ἐχείνους εἰς τὴν Ιουδαίαν παρέβαλεν τῷ λόγῳ μὲν Ἰωσήτεῳ 
συμμαχήσων, τὸ δ᾽ ὅλον ἣν αὐτῷ στρατήγημα χρήματα παρ᾽ “4Ἵν- 
τιγόγου λαβεῖν" ἔγγιστα γοῦν Ἱεροσολύμων στρατοττεδευόμενος ἀπο- 
χρώντως ἠργυρίσατο τὸν “Ἵντίγονον. καὶ αὐτὸς μὲν ἀνεχώρησεν 
σὺν τῇ πλείονι δυνάμει, ἵνα δὲ μὴ κατάφωρον γένηται τὸ λῆμμα, 
Σίλωνα μετὰ μέρους τινὸς τῶν στρατιωτῶν χατέλιτεεν, ὃν καὶ αὐτὸν 
ἐθεράπευεν ᾿Αντίγονος, ὅτεως μηδὲν ἐνοχλοίη, τεροσδοχῶν καὶ πάλιν 
αὐτῷ Πάρϑους ἐπαμυνεῖν. 

XV. 1. Ἡρώδης δ᾽ ix τῆς Ἰταλίας ἤδη καταπεπλευχὼς εἰς Πτο- 

λεμαΐδα χαὶ συναγηοχὼς δύναμιν ovx ὀλίγην ξένων τε ἅμα καὶ óuo- 
φύλων ἤλαυνε διὰ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ldvríyovov. συνελάμ- 
βανον δ᾽ αὐτῷ Σίλων τὲ xoi Βεντίδιος πεισϑέντες ὑπὸ 4Ζελλίου 

συγχατάγειν Ἡρώδην τοῦ πιεμφϑέντος oz. Z4vvovíov. Βεντίδιος μὲν 
οὖν ἐτύγχανεν τὰς ταραχὰς τὰς διὰ Πάρϑους ἐν ταῖς τεόλεσιν οὔσας 

χαϑιστάμενος, Σίλων δ᾽ ἐν Ἰουδαίᾳ χρήμασιν om Ἄντιγόνου διε- 
φϑαρμένος. Ἡ ρώδῃ μέντοι τεροϊόντι xo9^ ἑχάστην ἡμέραν 7) δύναμις 
ηὔξετο xol πᾶσα Γαλιλαία τελὴν ὀλίγων αὐτῷ προστέϑειτος. ὧὡρ- 
μηχότα δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ἐν Π]εσάδα, ἀναγκαῖον γὰρ ἣν τὸ σῶσαι 
τοὺς ἐν τῷ φρουρίῳ πολιορχουμένους συγγενεῖς ὄντας, ἐμποδὼν 
ἸΙότετεη γίνεται" ττολεμίαν γὰρ οὖσαν αὐτὴν ἐχρῆν ἐξελεῖν τερότερον, 

$ 392 — bell. Iud. I 288. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 414. 

1 Ἐλαϑραὶ jh IM *rovro PL βενδίδησ E βενδίδιοσ Zon 2 *qve- 
γείρεν Μ 3 τὴν om. FLAMVWE — *iovómuav, αν 8. m. 21, Ἐπαρέβαλλεν 
L παρέλαβε (-Qev W) ΕἼ — *ioseppum Lat 4 *ze«gà F ^ 5 yovv] uiv,P, 
cf. bell. Iud. στρατοπαιδευόμενοσ P στρατοπεδευσάμενοσ FLAM 

Ἐῤποχρόντωσ M — 6 doyvolonzo V — " *zevéáqogov PL — *Aguue] τόλμημα 
FLAMVW pecuniarum acceptio Lat 8 *rov om. M Ἐχατέλειπεν P 
9 ἐθεράπευσεν E 10 ἐπαμυνεῖν] Dindorf ἐπαμύνειν codd. E adiuturos 
Lat 11i. marg. λε΄ F χρ' L x5, E XXVII Lat E  *eic]sio τὴν V 
12 Ἐσυναγιοχὼσ PA! συναγειοχὼσ L Ἐχαὶ om. V 13 ἐπὶ τὸν] ἐπ᾽ 
FLAMVWE 14 δὲ E αὑτῶι αὶ βρεντίδιοσ V. βενδίδησ E πεισϑέντες] 

om. P compulsi Lat Ζ2]ελλίου] Usserius δελαέου P βδελλίου FLAM. βδελίου V 
βδελλίουσ W delium Lat l5 τὸν πεμφϑέντα LAMW 17 Σίλων δ᾽ om. 
Lat 18 προϊόντι] E προσιόντι codd.; cf. bell. Iud..— χαϑ᾽ ἑχάστην] χατὰ 
πᾶσαν FLAMVW — *; om. FLAMVW 19 Ἐπροσετέϑειτο Ἐ προσετείϑετο 1, 

x « , b , c , 

*óoug V ὠὡρμηκότι ed. pr. 20 *à αὐτῷ ed. pr. μασάδα LAWE 

μασσάδα M μασάδη V masadam aut messadam Lat τὸ s. M σῶσαι, 6 
(post ὧ) i. ras. A 22 lóng FE ἰώππη L 

10 
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ὅπως μηδὲν ὑτολείσπτηται κατὰ νώτου τοῖς ἐχϑροῖς ἔρυμα χωροῦντος 
ἐπὶ Ἱεροσολύμων. ποιησαμένου δὲ χαὶ Σίλωνος ταύτην πιρόφασιν 

τῆς ἀπαναστάσεως χαὶ τῶν Ἰουδαίων διωκόντων αὐτὸν Ἡρώδης 

μετ᾿ ὀλίγου στίφους ἐπέξεισιν χαὶ τρέπεται μὲν τοὺς ᾿ἸΙουδαίους, 

Σίλωνα δὲ σώξει χαχῶς ἀμυνόμενον, ἑλών τε τὴν ᾿Ιότύτην ἔσπευδεν 
ῥυσόμενος τοὺς ἐν ΠΙῆασάδα οἰχείους. τῶν δ᾽ ἐπιχωρίων οἱ μὲν 
αὐτῷ διὰ τὴν πατρῴαν προσεχώρουν φιλίαν, οἱ δὲ διὰ τὴν αὐτοῦ 

δόξαν, ἄλλοι δὲ xav' ἀμοιβὴν τῆς παρ᾽ ἀμφοτέρων εὐεργεσίας, ot 
γελείους δὲ διὰ τὰς ἐληιίδας, ἃς ὡς ἐπὶ βασιλεῖ βεβαίῳ τὸ λοιπὸν 

εἶχον. 
2. Ἤϑροιστο δὴ δύναμις βαρεῖα, x«i σεροϊόντος J4vvíyovog 

τῶν παρόδων τοὺς ἐγειτηδείους τότεους ἐνέδραις χαὶ λόχοις χκατε- 
λάμβανεν καὶ καϑάπαξ οὐδὲν £x τούτου τοὺς πολεμίους ἢ μιχρὰ 
σπεαντάτπασιν ἔβλαπτεν. Ἡρώδης δὲ τοὺς ἐχ Πασάδας οἰχείους 

παραλαβὼν καὶ Ῥῆσαν τὸ φρούριον Tet πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, συν- 
juve δ᾽ αὐτῷ τὸ μετὰ Σίλωνος στρατιωτικὸν καὶ πολλοὶ τῶν ἐκ 
τῆς πόλεως τὴν ἰσχὺν καταττλαγέντες. στρατοττεδευσαμένου δὲ χατὰ 
τὸ πρὸς δύσιν τῆς “πτόλεως κλίμα οἱ κατὰ τοῦτο τεταγμένοι φύλαχες 
ἠχόντιζόν τε καὶ ἐτόξευον εἰς αὐτούς, ἐνίων δὲ xoi χατὰ στῖφος 

ἐξιόντων καὶ τοῖς τιροτεταγμένοις εἰς χεῖρας ἐρχομένων, Ἡρώδης 
τὸ μὲν v oni ἐκέλευσεν χηρύσσειν πιερὶ τὸ τεῖχος, ὡς ἐπ᾿ ἀγαϑῷ 

$ 396 — bell. Iud. I 292. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 415. 

1 ὅπως! ὅπωσ ἂν E Ἐὐπολείπητε, s. m. 21, ὑπολίπηται AMVW 
*vorvov L νῶτα W Ἐχοροῦντοσ P 2 Ἐποιησαμένου — 3 αὐτὸν] cumque 
silonis uoluntate rebellarent iudaei Lat δὲ om. E 8. *émavaoraosoo P 
Ἐγῶν — αὐτὸν om. Ρ 4 *ovyvL ὅ "ἐλθὼν  τεῖ δὲ FLAMVWE 

ἐόπην FE ἐώππην L — 6 *usocón F μασσάδα M μασάδη V masada aut 
messada Lat δὲ E — 8 χατὰ V 9 ἃς] om. P ex óo corr. Ε ὡς om. V 
11 δὴ] δ᾽ ἡ PAMVW óbE 12 *2óyoc AM! 18 ἐκ τούτων E Ἐμιχρὸν 
V 14 *usocóno ἃ μεσσάδασ M. messada aut masada Lat 18 παραλαβὼν] 
ἐπαναλαβὼν FLAMVWE ρησαν P. ῥύσσαν M ῥύσαν ex corr. W ῥῆησσαν V 
risam Lat ϑρῆσαν bell. Iud. 294 codd. quidam, ut supra ὃ 361 συνῆπτε] ex 
bell. Iud. συνήπτετο P συνῆπτο FAMW συνήπτω 1, συνείπετο V eti.ras. E 

δὲ E 10 τὸ] τῶ L! σιδῶνοσ AW i. marg. yo σίλωνοσ ἃ 11 co 
πόλεων sic V  xera|x«venAeyévrso L' Ἐδὲ] om. FULMWLat ras. 2—3 litt. A 

Ἐχατὰ om. P 18 *có πρὸς] τὴν L Ἐχλῆμα AM χτῆμα W 
19 Ἐἐτόξευον τε (ἐτοξεύοντο L) καὶ ἠχόντιζον tr. LAMVW cum bell. Iud. 
Ἐξὶς αὐτούς] πρὸσ αὐτόν V Ἐστίφουσ W 20 ἐξιόντων] ἐχϑεόντων 
FLAMVWE σπροστεταγμένοισ LAM!WE, i. marg. yo προτεταγμένοισ ἃ 
21 τὸ om. E — *éxéisv|ev L! κηρύττειν FE περὶ] ἐπὶ E 
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τε τταρείη τοῦ δήμου xai ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς πόλεως, μηδὲν μηδὲ 
τοῖς φανεροῖς τῶν ἐχϑρῶν μνησιχαχήσων, ἀλλὰ παρέξων χαὶ τοῖς 
διαφορωτάτοις ἀμνηστίαν τῶν εἰς αὐτὸν ἁμαρτημάτων. τοῦ δὲ 
Αντιγόνον πρὸς τὰ ὑττὸ τοῦ Ἡρώδου χηρυχϑέντα λέγοντος τερός 
τὲ Σίλωνα xol τὸ τῶν Ῥωμαίων στράτευμα. ὡς παρὰ τὴν αὐτῶν 
δικαιοσύνην Ἣρώδῃ δώσουσιν τὴν βασιλείαν ἰδιώτῃ τὲ ὄντι xal 
Ἰδουμαίῳ, τουτέστιν ἡμιιουδαίῳ, δέον τοῖς &x τοῦ γένους οὖσι τεαρέ- 
χειν ὡς ἔϑος ἐστὶν αὐτοῖς. xci γὰρ εἶ νυνὶ πρὸς αὐτὸν ἔχουσιν 
χαλεπῶς χαὶ τὴν βασιλείαν ὡς λαβόντα παρὰ Πάρϑων ἀφελέσϑαι 
διεγνώχασιν, εἶναί γε πολλοὺς ἐχ τοῦ γένους αὐτοῦ τοὺς ληψομέ- 
γους xarà τὸν νόμον τὴν βασιλείαν, οἱ μηδὲν ἐξημαρτηχότες αὐτοὶ 
πρὸς Ῥωμαίους xai ἱερεῖς ὄντες οὐχ ἂν εἰχότα πάσχοιεν τῆς τιμῆς 
στερόμενοι. ταῦτα τιρὸς ἀλλήλους αὐτῶν λεγόντων χαὶ τεροελϑόν- 
των εἰς βλασφημίας “ντίγονος ἀμύνασϑαι τοὺς ἀπὸ τοῦ τείχους 
ἐπέτρεστεν τοῖς ἰδίοις. οἱ δὲ τοξεύοντες xol “τολλῇ προϑυμίᾳ xar 

αὐτῶν χρώμενοι ῥᾳδίως αὐτοὺς ἀττὸ τῶν σύργων ἐτρέψαντο. 
3. Τότε xal Σίλων ἀττεχαλύψατο τὴν δωροδοχίαν" χαϑῆχε γὰρ 

τῶν οἰχείων στρατιωτῶν οὐχ ὀλίγους σττάνιν τῶν ἐτειτηδείων χατα- 
βοᾶν καὶ χρήματα εἰς τροφὰς αἰτεῖν καὶ χειμάσοντας ἀτεάγειν εἰς 
τοὺς ἐπιτηδείους τόπους, τῶν ττερὶ τὴν πόλιν ὄντων ἐρήμων διὰ 
τὸ ὑπὸ τῶν ᾿Ἵντιγόνου στρατιωτῶν ἀνεσχευάσϑαι, ἐκίνει v& τὸ 
στρατόπεδον χαὶ ἀναχωρεῖν ἐπειρᾶτο. Ἡρώδης δ᾽ ἐνέχειτο παρα- 
χαλῶν τούς τε ὑπτὸ τῷ Σίλωνι ἡγεμόνας xal τοὺς στρατιώτας μὴ 
χαταλιπτεῖν αὐτόν, Καίσαρός v& xal ᾿ντωνίου xal τῆς συγχλήτου 

$ 402 — bell. Iud. I 295. 

PFLAMVWELatZonaras I p. 415. 

1 παρείη] PA!*WE παρήει FL παρίη V παραγεγόνει M. et ex corr. A 
Ἐἐῤπὶ om. V Ἐμηδὲ] μήτε PF — 2 Ἐφανερῶσ W — 3 ἀμνηστίαν, ἰ 1. ras. A 
5 "σιδῶνα P Ἐχῶν 1. ras. À 6 "ὠδιότη P τ *auiovón(o MV ἡμῖν 
ἰουδαίω L οὖσι οὖσιν PL, om. E Ἐπαρέχειν] ἄρχειν Ρ — 8 *viv FLAMVW 
9 Ἐδιεγνώχασιν ἀφελέσϑαι tr. FLAMW 10 Ἐδιεγνώχεσαν V — yt] ed. pr. τε 
codd. om. E *cobvc] om. P rove ex vgo corr. A Ἐσυλληψομένουσ F 
11 τὸν om. FLAMVWE αὐτοὶ om. VE. 12 καὶ om, E 18 στερούμενοι 
FLVWE *zgoctA9órvtov MV 14 ἀμύνεσϑαι PE  Ἐτοὺς] τοῖς ed. pr. 
*rov om. F 15 xar' αὐτῶν χρώμενοι προϑυμία tr. E 17 Ἐχαὶ] xcd γὰρ 
zu M χαϑήχει L et i. marg. M. yo χαϑείχει (εἰ 1. ras.) i. marg. A 18 σπάνει 
PE fort recte "τῶ»] τε τῶν ed. pr. Ἐἐπιτηδείων) ióiov P. ἐπιτηδήων W; 
uitium subesse uid. cf. bell. Iud. 19 ἀπαγαγεῖν V. 20 ἐπιτηδίουσ P. ἐπι- 
τηιδείουσ A 21 τὸ] τῶν 8 τῶν] τοῦ, ἀνασχευάσϑαι F "ἐχείνη L 
ἔτε om. P 22 χαὶ om. P 23 τὸν σίλωνα V! rovc (post x«i) om. 

FLAMVW 24 Ἐχαταλειπεῖν P 
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mporgeWévrov αὐτόν" :ερονοήσειν γὰρ αὐτῶν τῆς εὐτεορίας καὶ 
χεαρέξειν αὐτοῖς ἀφϑονίαν ὧν ἐτιιζητοῦσιν ῥᾳδίως. xal μετὰ τὴν 

δέησιν εὐθὺς ἐξορμήσας εἰς τὴν χώραν οὐχέτ᾽ οὐδεμίαν Σίλωνι τῆς 
ἀναχωρήσεως τιρόφασιν ὑτιελίττετο" τελῆϑος γὰρ ὕσον οὐδ᾽ ἤλτεισέν 
τις τῶν ἐπιτηδείων ἐχόμισεν, τοῖς τὲ σπιερὶ Σαμάρειαν ὠχειωμένοις 
πρὸς αὐτὸν ἐπέστειλεν σῖτα καὶ οἶνον χαὶ ἔλαιον χαὶ βοσχήματα 
τά τὲ ἄλλα τιάντα χατάγειν εἰς Ιεριχοῦντα τοῦ μηδὲ τὰς ἑξῆς ἡμέρας 
εἰς χορηγίαν τοὺς στρατιώτας ἐπτιλισιεῖν. οὐχ ἐλάνϑανε δὲ ταῦτ᾽ 
Mvviyovov, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἀτέπεμψεν χατὰ τὴν χώραν τοὺς εἴρξοντας 
xal λοχήσοντας τοὺς σιτηγοῦντας, οἱ δὲ τεξιϑόμενοι τοῖς ΦΠντιγόνου 

προστάγμασιν χαὶ πολὺ σιλῆϑος ὁτελιτῶν “τερὶ Ἱεριχοῦντα ἀϑροί- 
σαντες σπταρεφύλασσον ἐπὶ τῶν ὁρῶν καϑεσϑέντες τοὺς τὰ ἐπιτή- 
dee χομίζοντας. οὐ μὴν Ἡρώδης τούτων “πιραττομένων ἠρέμει. 
δέχα δὲ σ:τείρας ἀναλαβών, ὧν πέντε μὲν Ρωμαίων, ττέντε δὲ Ἰου- 
δαίων ἦσαν, xai μισϑοφόρους μιγάδας πρὸς οἷς ὀλίγους τῶν ἵτε- 
χεέων ἐπὶ Ἱεριχοῦντα παραγίνεται, xal τὴν μὲν πόλιν ἐχλελειμμένην 
χαταλαβών, πενταχοσίους δὲ τὰ ἄχρα χατειληφότας σὺν γυναιξὶν 
xai γενεαῖς, τούτους μὲν ἀττέλυσεν λαβών, Ῥωμαῖοι δὲ εἰστεεσόντες 
διήρπασαν τὴν πόλιν μεσταῖς ἐτειτυγχάνοντες “ταντοίων χειμηλέων 
ταῖς οἰχίαις. “Ἱεριχοῦντος μὲν οὖν φρουρὰν χαταλιτιὼν ὃ βασιλεὺς 

ὑτιέστρειψψεν xol χειμάσουσαν τὴν Ῥωμαίων στρατιὰν εἰς τὰς πτροσ- 
χεχωρηχυίας διαφῆχεν ᾿Ιδουμαίαν καὶ Γαλιλαίαν χαὶ Σαμάρειαν. 
ἔτυχεν δὲ xal ““ντίγονος πταρὰ Σίλωνος ἀντὶ τῆς δωροδοχίας ὥστε 

ὑποδέξασθαι τοῦ στρατοῦ μοῖραν ἐν “Ζύδδοις ϑεραπτεύων 4ντώ- 
γιον. χαὶ Ῥωμαῖοι μὲν ἐν ἀφϑόνοις διῆγον ἀνειμένοι τῶν ὅτελων. 

8 407 — bell. Iud. I 298. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 415. 
1 προτρεψάντων] προπεμψάντων FLAMVW Aonoratum Lat; cf. bell. Iud. 295 
*y&o om. αὐτὸν E 4 ὑπελείπετο PFLVWE ὑπελίπετο, ( i. ras. A 

οὐδὲ αὶ ὅ *éxóugotv L Ἐοϊχειωμένοισ PA*W 6 ἐπέστειλε F. ἀπέστειλεν P 
ἐπέστελλε (λὲν A'W) LAMVWE σῖτον VE 1 Ἐχαταγαγεῖν FLAMVW 

ἑξξῆς] sex Lat sic] τὴν FLAMVWE 8 Ἐχορηγείαν, o ex ὦ corr. P 
τοῖσ στρατιώταισ E ἀπολιπεῖν FLAMVW — 9 εἵρξοντασ F ἥρξοντασ L 
10 Ἐλοχήσαντασ, αν in ov corr. P Ἐσιτιγοῦντασ V 11 συναϑροίσαντεσ 
FLAMVW 12 ἔδρων P ὁρῶν LA 14 ov om. Ρ πέντε uiv Ῥωμαίων 
om. Lat 16 ἐπὶ] mi τὴν FLAMVWE Ἐξἐχλελειμένην ut uid. Α΄ ἐχλελυ- 
μένην V 18 *yeveatc] εἐνεαισ P. τέκνοισ M 19 ἐπιτυχόντεσ FLAMVW 
παντοίων iterat W! 20 οἰχείαισ L ἔἘχαταλειπὼν P — *ó βασιλεὺσ zata- 
λιπὼν ἰτ. FLAMVW — 21 “Ρωμαίων om. W σπροχεχωρηκυίασ FLVW 
22 διαφῆχεν ἰουδαίαν, litt. εν ἐουδαίαν i. ras., uid. olim afuisse s» W "Ióov- 

n Cvttyovov 

uatev| ἰουδαίαν LAMW et bell. Iud. codd. quidam 24 *avroov s. J. 2M 
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4. Ἡρώδῃ δ᾽ οὐκ ἐδόχει μένειν ἐφ᾽ ἡσυχίας, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν Ἰδου- 
μαίαν τὸν ἀδελφὸν Ιώσητιον σὺν δισχιλίοις δτελίταις χαὶ τετραχο- 
σίοις ἱπχετεεῦσιν ἐξέπεμψεν, αὐτὸς δ᾽ εἰς Σαμάρειαν σεαραγενόμενος 

xal καταϑέμενος αὐτόϑιε τήν τε μητέρα χαὶ τοὺς συγγενεῖς ἐξελη- 
λυϑότας ἤδη ἐκ τῶν. Πασάδων ἐπὶ Γαλιλαίας ᾧχετο ἐξαιρήσων 

τινὰ τῶν χωρίων vo “Ἀντιγόνου φρουραῖς χατειλημμένα. διελϑὼν 
δὲ εἰς Σέστφωριν γίφοντος τοῦ ϑεοῦ χαὶ τῶν "dvvtyóvov φρουρῶν 
ὑπεξελϑόντων ἐν ἀφϑόνοις ἣν τοῖς ἐπιτηδείοις. εἶτ᾽ ἐχεῖϑεν λῃ- 
στῶν τινῶν ἕν σπηλαίοις χατοιχούντων ἱτιττέων iv αὐτοὺς ἴλην 
ἐχιτέμττει xal ὁπιλιτιχοῦ τρία τέλη -ταῦσαι καχουργοῦντας ἐγνωχώς" 
ἔγγιστα δ᾽ ἣν ταῦτα κώμης of lev λεγομένης. εἰς δὲ τεσσαρα- 
χοστὴν ἡμέραν αὐτὸς ἧκεν πανστρατιᾷ, καὶ ϑρασέως ἐξελϑόντων 
τῶν ττολεμέων χκλένεται μὲν τὸ εὐώνυμον αὐτῶν χέρας τῆς φάλαγγος, 
ἐπιφανεὶς δ᾽ αὐτὸς μετὰ στίφους τρέπει μὲν eic φυγὴν τοὺς πάλαι 
νικῶντας, ἀναστρέφει δὲ τοὺς φεύγοντας. ἐνέχειτο δὲ διώκων τοὺς 
πολεμίους ἄχρι Ιορδάνου ποταμοῦ φεύγοντας κατ᾽ ἄλλας δδούς, καὶ 
προσάγεται μὲν πιᾶσαν τὴν Γαλιλαίαν τελὴν τῶν ἐν τοῖς σπηλαίοις 
χατοιχούντων, διανέμει δὲ καὶ ἀργύριον κατ᾽ ἄνδρα δοὺς ἑχατὸν xal 
πεντήχοντα δραχμάς, τοῖς δὲ ἡγεμόσιν ττολὺ τελέον, εἰς τὰ χειμάδια 

, , , τ 3 3 

δεέσεεμιψεν. καὶ ἐν τούτῳ Σίλων ἧχεν sag αὐτὸν xal oi ἡγεμόνες 20 
cr P ; , ^ , 2 

τῶν ἐν τοῖς χειμαδίοις ντιγόνου τροφὰς παρέχειν οὐ ϑέλοντος" 
μῆνα γὰρ οὐ πλέον αὐτοὺς ὃ ἀνὴρ ἔϑρεψεν, διέτεεμψεν δὲ xal περὸς 

8 418 — bell. Iud. I 303. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 415. 

1 ἡρώδησ FWE δὲ FLAME Ἰδουμαίαν] ἰουδαίαν LLat — 2 *iosippum 
Lat ἔἘδισχιλίοις] τοῖσ & V. — 3 δὲ FLAMWE 4 *re om. V tovc] 
τοὺσ ἄλλουσ FLAMVWELat 5 τῶν] PA'W cgo FLMV et ex corr. A 

μασάδασ (cc finale i. ras. A) FLAMV massada Lat γαλιλαίαν E Ἐἐξερή- 
cov P 6 κατειλημμένα —  qoovoovr om. W 7 δ᾽ FLV σεπφώρειν P 

σεπφρώριον L σέπφοριν V — νειφοντοσ P νίφοντοσ, i. marg. εἰ À vipovtog M 
8 εἶτα ἐχεῖϑεν (litt. εἶτα à i.ras. A) AM ἐχεῖϑε Ἐ 9 oz-yAalow Α 

εἰλὴν P εἴλην W 10 ἐπεγνωχώσ P 11 χώμη F σαρβήλων PF 
12 ϑρασέως] ταχέωσ LAMW ταχέωσ ϑρασέωσ ΕΞ 13 αὐτῶν] eius Lat αὐτῷ 

coni φάραγγοσ P 14 ἐπιφανὴσ L φυγεῖν A φῦ V φυγὰς ed. pr. 
16 ἄχρισ V τοῦ ποταμοῦ φεύγοντασ, εὖ l. ras. Α χατ᾽ ἄλλας] per 
alias et alias Lat ἄλλους κατ᾽ ἄλλας Bekker χατ᾽ ἄλλας ἄλλους coni — 17 τοῖς 
om. cod. Busb. E 18 διένειμε E Ἐχαὶ τὸ AMW χατ καὶ κατ᾽ E 

ἑχατὸν πεντήχοντα FLWE ρον Ὁ 19 Ἐδ᾽ FLAMVW — *zizov FLAMVW 
* εἰς] καὶ εἰς ed. pr. χειμαδία PFLE 20 ἔπεμψεν (-we FV) FLVE 
Ἐσίλων ἧκε ex σίλωνι καὶ corr. V *nao' αὐτῶν L'W * oi om. V 
22 "δ ἀνὴρ αὐτοὺσ tr. V — *zgóc τοὺς om. W 

10 

15 
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τοὺς χύχλῳ κελεύων τὰ χατὰ τὴν χώραν ἀνασχευάσασϑαι χαὶ clc 
τὰ Og φεύγειν, ὡς μηδὲν ἔχοντες Ῥωμαῖοι λιμῷ διαφϑαρεῖεν. 
Ἡρώδης δὲ τὴν μὲν τούτων πρόνοιαν Φερώρᾳ τῷ νεωτάτῳ τῶν 
ἀδελφῶν ἐπειτρέτεει χελεύσας αὐτὸν ἅμα τειχίζειν καὶ ᾿φλεξάνδρειον. 
ó δὲ ταχέως τὲ τοὺς στρατιώτας ἐν ἀφρϑονίᾳ ᾽τολλῇ τῶν ἀναγχαίων 
ἐποίησεν τό ve “λεξάνδρειον ἠρημωμένον ἀνέχτισεν." 

ὅ. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ντώνιος μὲν διέτριβεν ἐν ᾿19ή- 
γαις, κατὰ δὲ Συρίαν Οὐεντίδιος Σίλωνα uevazecuzóuevog ἐτεὶ τοὺς 
Πάρϑους ἐπέστελλεν τιρῶτον μὲν Ἡρώδῃ συλλαμβάνεσθαι τοῦ πο- 
λέμου, ἔπειτα δὲ xol ἐπὶ τὸν σφέτερον χαλεῖν τοὺς συμμάχους. ὃ 
δ᾽ ἐπεὶ τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις λῃστὰς ἐπτειγόμενος Σίλωνα uiv ἐξέ- 

πέμψεν Οὐεντιδίῳ, αὐτὸς δ᾽ Uv ἐχείνους ἐξώρμησεν. ἦν δ᾽ ἐν 
ὄρεσιν τὰ σττήλαια τελέως ἐξερρωγόσιν καὶ χατὰ τὸ μεσαίτατον azo- 
χρήμνους ἔχοντα τὰς τταρόδους χαὶ :ιέτραις ὀξείαις ἐμτιεριεχόμενα" 

ἐν δὴ τούτοις μετὰ σεάντων vOv οἰχείων ἐφώλευον. ὃ δὲ βασιλεὺς 
λάρναχας ἐχε αὐτοὺς πηξάμενος χαϑίει ταύτας σιδηραῖς ἁλύσεσιν 

ἐκδεδεμένας διὰ μηχανῆς ἀπὸ χορυφῆς τοῦ ὄρους, μήτε χάτωϑεν 
ἀνιέναι διὰ τὴν ὀξύτητα τοῦ ὄρους δυναμένων μήτε ἄνωϑεν χαϑέρ- 
γύξιν ἐπ᾿ αὐτούς. αἱ δὲ λάρναχες στλήρεις δτελιτῶν ὑπῆρχον ἅρτεας 
μεγάλας ἐχόντων, αἷς ἔμελλον ἐτεισττώμενοι τοὺς ἀνϑεστῶτας τῶν 

λῃστῶν χτείνειν χαταφερομένους. τὴν μέντοι γε χάϑεσιν τῶν λαρ- 

νάχων σφαλερὰν. εἶναι συνέβαινεν χατὰ βάϑους ἀπείρου γινομένην" 

ἢ 418 — bell. Iud. I 308. 

PFLAMVWELatZonaras I p. 415. 
1 *rovc] τοῖσ α 2 φυγεῖν FLAMVWE Ῥωμαῖοί δωμαῖοι τῶν ἀναγ- 

καίων FLAMVWELat 3 μὲν] μετὰ 4 ἅμα τειχίζειν] PLat ἀνατειχίζειν 
FLAMVW ἀλεξάνδριον PLM etexcorr. FA ὅ τε om. WE — 6 *có τε — 
ἀνέχτισεν om. W  ἀλεξάνδριον PFLME etex corr. A ἀνέχτιζεν P. ἀνακτί- 
ζει E — 7 "ἔτριβεν ed. pr. 8 οὐεντίλιοσ Ῥ βεντίδιοσ FLAMVW βενδίδησ 
E uentidius hic et infra Lat 9 ἐπέστελε E! ed. pr. ἐπέστειλε Hudson 

*zoor« V Ἑηρώδην W tov] τοῦδε τοῦ FLAMVWE 11 δὲ MWE 
et ex corr. ἃ ἔἜσπ:'ηλαίοισ α ἐξέπεμψε FAMWE 12 Οὐεντιδίῳ] V. οὐϊν- 
τιδίω P βεντιδίω FLAMW βενδίδη E δὲ WE δ᾽ ἐν] δὲ W δὲ ἐν E 
13 "ἐξερρωγότα V "ἀποχρφίμνουσ L 14 τὰς] om. PVE ex τοὺσ corr. M 

15 ἐφώλευον] ἐφέδρευον LA ἐφέδρευον M, i. marg. yo ἐφήδρευον A, supersunt 
litt. yg «τα dps i. marg. F ἐνεφώλευον E. latebant Lat 16 *Zctorazec] 
σαρνχαα V 11 *ézósósyuévao F 19 Ἐὑπῆρχον] cav V 20 *rovo av- 
ϑεστῶτασ ἐπισπώμενοι ἰτ. — *cov λῃστῶν om. V 21 * uévroi] μὲν δὴ Bekker 

γε om. FLAMVWE Ἐχατάϑεσιν PV 22 σφαλερὰν] φάλαγγα P 
γενομένην PE 
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ἔνδον μέντοι καὶ và ἐπιτήδεια παρὴν αὐτοῖς. ὡς δὲ χαϑιμήϑησαν 

ai λάρναχες. ἐτόλμα δ᾽ οὐδεὶς πιροσελϑεῖν τοῖς ἐπὶ τῶν στομίων, 
ἀλλ᾽ ὑπὸ δέους ἠρέμουν, μάχαιράν τις περιζωσάμενος τῶν ὅτελο- 
φόρων xal ταῖν χεροῖν ἀμφοτέραιν δραξάμενος ἁλύσεως, ἀφ᾽ ἧς 
ἤρτητο 7; λάρναξ, κατήει ἐπὶ τὰ στόμια δυσχεράνας τὴν τριβὴν τῶν 5 
ἐπεξιέναι μὴ τολμώντων. καὶ γενόμενος κατά τι στόμιον τερῶτα 
μὲν “ταλτοῖς ἀναχότετει τοὺς ττολλοὺς τῶν ἐπὶ τοῦ στομίου, ἔπειτα 
ἄρττῃ τοὺς ἀνϑεστῶτας ἐπισπασάμενος ὠϑεῖ χατὰ τοῦ χρημνοῦ, καὶ 
τοῖς ἔνδον ἐπεισελϑὼν ἀποσφάττει τὲ πολλοὺς xal εἰσελϑὼν εἰς 
τὴν λάρναχα ἡσύχασεν. φόβος δὲ εἶχε τοὺς ἄλλους τῆς οἰμωγῆς 10 
ἀκούοντας xal περὶ τῆς σωτηρίας ἀπόγνωσις, τὸ μέντοι γε πᾶν 

ἔργον ἐτεέσχεν ἐπτεξελϑοῦσιν" xal πτολλοὶ συγχωρήσαντος τοῦ βασι- 
λέως ἐπιχηρυχευσάμενοι παρέδοσαν σφᾶς ὑπηχόους εἶναι. τῷ δ᾽ 
αὐτῷ τρόπῳ xal κατὰ τὴν ἑπιοῖσαν ἐχρήσαντο τῇ προσβολῇ, μᾶλλον 
ἔτι τῶν ἐν τοῖς πήγμασιν ἐπεξιόντων αὐτοῖς xci χατὰ ϑύρας μαχο- 
μένων zt0Q τὲ ἐνιέντων. ἐξαφϑέντων τε τῶν ἄντρων, πολλὴ γὰρ 
ἣν ἐν αὐτοῖς ὕλη, πρεσβύτης τις ἀπειλημμένος ἔνδον σὺν ἑπτὰ 
τέχνοις xal γυναιχί, δεομένων τούτων ἐᾶσαι σφᾶς ὑπεξελϑεῖν τερὸς 
τοὺς πολεμίους, στὰς ἐτεὶ τοῦ στομίου τὸν ἀεὶ πιρῶτον ἐξιόντα τῶν 

παίδων ἀπέσφαττεν, εἰς ὃ πάντας διεχρήσατο, ἔπειτα δὲ xol τὴν 

γυναῖχα, χαὶ δίψας χατὰ τοῦ χρημνοῦ τοὺς νεχροὺς ἐτειχατέβαλεν 

ὃ 425 — bell. Iud. I 311. 

PFLAMVWELat 

1 Ἐμέντοι om. V Ἐπαρὴν αὐτοῖσ zal τὰ ἐπιτήδεια tr. V — *avróc Τὶ 
Ἐχαϑιμήϑησαν, vi. ras. A χαϑειμήϑησαν Ο 2 αἣ μὲν ct FLAMVWE δὲ Εὶ 
Ἐπροσελϑεῖν — στομίων] ab speluncis exire Lat ἐπελϑεῖν E τοῖς] om. FE 

τῶν LAMVW 3 Ἔτις] δέ τισ W 4 Ἐὰκμφοτέραισ LM! "δοξάμενοσ 
W 6 *éxs&éveu] ἐξεῖναι P πρῶτον E 1 πάλτοισ P πελτοῖσ FAMVW 

πέλτοισ L πέλταισ E — 8 *&gneiL Ἐἀνϑεστῶτας] ἐπεστῶτασ P resistentes 

Lat  *émozxoutsroo V ἐφιστάμενοσ W — *oe9:s PFLAV ῴϑει Μ ἐχριμνοῦ 
L  *cvovo W 9. *é£mos290vL ἐἐπισφάττει M τε om. FLAMVWE 
εἰσελθὼν] reuersus Lat 10 δὲ] τὲ E 11 *zeol om. ed. pr. τὸ — 13 εἶναι] 
rei uero terminum noz prohibuit et multi rege concedente sese subiectos tradi- 

derunt Lat γε om. PE 12 Ἐἐπέσχεν ἐπεξελϑοῦσιν)] ὑπέσχεν ὑπεξελθϑοῦσε 
(-σιν LA!) FLAMVW ἐπέσχε νὺξ ἐπελθοῦσα ex Lat Lowthius Ἐπολλοῖσ 
PFLAMW 18 ἐπικηρυχευσάμενοι] Cocceji ἐπικηρυχευσαμένου codd. ἔἜπαρε- 
δόσαντο F — *onxgxovo L  *sive; om. ΕἾ δὲ E 15 πήγμασι»] πλέγμασιν 
(-σι W) FLAMVWE 11 ἤν ο.Ε ἐν αὐταῖσ ἡ ὕλη M Ἐπρεσβύτησ δέ 
τισ (litt. τησ δέ τισ i. ras. angustiore m. 2 A) FLAMV Ἐἀπειλλημένοσ F — - 
18 "τοῦτον 1 19 *co? στομίου] τοὺσ τῶ ταμίου L πρώτωσ E 20 εἰς 
0] χαὶ E — 21 *zpouuvov L — toto νεχροῖσ ΕΒ Ἐἐπιχατέβαλλεν F 
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ἑαυτὸν ϑάνατον τιρὸ δουλείας ὑτιομένων. :τολλὰ δὲ πιρῶτον ὠνεί- 430 
δισεν τὸν Ἡρώδην εἰς τατιεινότητα χαί vot τοῦ βασιλέως, vv γὰρ 
ἄποιτα αὐτῷ τὰ γινόμενα, δεξιάν τε τεροτείνοντος καὶ τεᾶσαν ἄδειαν. 

τὰ μὲν οὖν σπήλαια τούτων γενομένων ἤδη πάντα ἐχεχείρωτο. 
5 6. Καταστήσας δ᾽ ὃ βασιλεὺς τοῖς αὐτόϑε στρατηγὸν Πτολε- 431 

μαῖον εἰς Σαμάρειαν ᾧχετο σὺν ἱπιτιεῦσιν ἑξαχοσίοις ὅτελίταις δὲ 
τρισχιλίοις ὡς μάχῃ χριϑησόμενος τιρὸς -dvríyovov. οὐ μὴν τῷ 432 
Πτολεμαίῳ σπιρουχώρησεν τὰ χατὰ τὴν στρατηγίαν, ἀλλ᾽ οἱ καὶ τερό- 
τερον τὴν Γαλιλαίαν ταράξαντες ἐττεξελϑόντες αὐτὸν διεχρήσαντο 

10 χαὶ τοῦτο δράσαντες συμφεύγουσιν εἴς τὲ τὰ ἕλη xci τὰ δύσβατα 
τῶν χωρίων, ἄγοντες xai διαρττάζοντες τὴν αὐτόϑι πᾶσαν. τιμω- 433 
ρεῖται δὲ τούτους Ἡρώδης ἐτετανελϑών" τοὺς μὲν γὰρ ἀναιρεῖ τῶν 

ἀτιοστάντων, τοὺς δ᾽ ἀναφυγόντας εἰς ἐρυμνὰ χωρία :τολιορχίᾳ 
σεαραστησάμενος αἰτούς τὲ ἀπέχτεινεν xol τὰ ἐρύματα κατέσχαψεν. 

15 ἐζημίωσε δὲ παύσας οὕτως τὴν νεωτεροποιίαν καὶ τὰς στόλεις éxa- 

τὸν ταλάντοις. 

7. Ev δὲ τῷ μεταξὺ Παχόρου πεσόντος ἐν μάχῃ xai τῶν Πάρ- 434 
ϑὼν πταισάντων τιέμτιει βοηϑὸν ὃ Βεντίδιος Ἡρώδῃ αχαιρᾶν 
σὺν δυσὶ τάγμασι χαὶ χιλίοις ἱτετεεῦσεν ἐτειστεεύδοντος Ἵντωνίου. 

30 Π]αχαιρᾶς μὲν ovv 24vriyóvov χαλοῦντος αὐτὸν πταρὰ τὴν Ἡρώδου 435 
γνώμην χρήμασι διερϑαρμένος ἀτιήει ὡς χατασχεψόμενος αὐτοῦ τὰ 
πράγματα. τὴν δὲ διάνοιαν ὑπιδόμενος αὐτοῦ τὴν τῆς ἀφίξεως 
ΑΑντίγονος οὐδὲ προσεδέξατο, ἀλλὰ σφενδόναις βάλλων αὐτὸν ἀνεῖρ- 
γεν, χαὶ διεδήλου τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν. αἰσϑόμενος δὲ τὰ βέλ- 436 

$ 430 — bell. Iud. I 312. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 416. 

1 Ἐῤνείδησεν L ὃ αὐτῶ ἄποπτα tr. V — *zgots(vov Ν 4 γινο- 
μένων PFLVW ἤδη γινομένων tr. Ε χεχείρωτο E. 5 ó£ E. 6 εἰς] εἰσ 
τὴν FLAMVWE .8 ἘΠτολεμαίῳ] Θολεμαῖον bell. Iud. 815 codd. meliores 

στρατηγίαν] στρατίαν P. στρατείαν E militia Lat. Ἐπρότερον] πρῶτον P 

fort. recte 9 Ἐταράξαντες] παρατάξαντεσ P Ἐἐξπελϑόντεσ FLAMW 
10 Ἐξλη] nemoribus Lat 11 xci] τε xc) AMWE 12 δὲ] δὲ καὶ E 

Ἐλναιρεῖ! αἰρει P 13 ἀποστατῶν E haud male δὲ FLAMVWE 
*yople- A 15 ovro E 16 τάλαντα E 18 πταισάντων] τραπέν- 
των LAMWE et i. marg. F, ubi supersunt litt. «««zévrov, cum — fugissent Lat 

μαχαιρᾶν ὃ βεντίδιοσ 7,900 (90105 A) tr. LAMW βενδίδησ E Βενδίδιος 
Zon μάχαιραν Ρ 19 *zal, x ex v corr. A. 20 Ἐμαχαίρασ P Ἑαὐτοῦ 
L 22 ὑπειδόμενοσ codd. E, corr. Dindorf Ἐβφίξεως] ἀξιώσεωσ LW 
23 ἘἙοὐδὲ!] οὐ LAMW Ἐβαλὼν V 24 τὰ — 320,1 διημαρτηκόταϊ] et herodem 
optime sibi persuasisse cognouit seque peccasse Lat 
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τιστα Ἡρώδην αὐτῷ segewobrra καὶ αὐτὸν διημαρτηχότα :τταρα- 
χούσαντα τῆς ἐχείνου συμβουλίας, ἀνεχώρει μὲν εἰς Z4uuaobv πόλιν, 
οἷς δὲ χατὰ τὴν δδὸν Ἰουδαίοις ττεριετύγχανεν τούτους ἀπέσφαττεν 
ἐχϑρούς τε xol φίλους ὀργιζόμενος ὑττὲρ ὧν τεετεόνϑει. τεαροξυν- 
ϑεὶς δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὃ βασιλεὺς ἐπὶ Σαμαρείας ἤει" πρὸς γὰρ 2dv- 
τώνιον ἐγνώχει “τερὶ τούτων ἀφιχέσϑαι" δεῖσϑαι γὰρ οὐχὶ τοιούτων 
συμμάχων, ot βλάψουσι μᾶλλον αὐτὸν ἢ τοὺς πολεμίους" ἐξαρχεῖν 
δὲ καὶ αὐτῷ πρὸς τὴν 2dvvwyóvov χαϑαίρεσιν. παραχολουϑῶν δ᾽ 
ὃ Ἰαχαιρᾶς ἐδεῖτο μένειν. εἰ δὲ οὕτως ὥρμηχεν, ἀλλὰ τόν γε 
ἀδελφὸν αὐτοῦ Ιώσητιον παραχαϑιστάνειν σφίσι προσ:τολεμοῦσιν 
“Αντιγόνω. xal διαλλάττεται μὲν z0ÀÀà τοῦ Παχαιρᾶ δεηϑέντος, 
χαταλιττὼν δὲ τὸν Ιώσητεον αὐτόϑι σὺν στρατῷ τταρήνεσεν μὴ azto- 
κινδυνεύειν μηδὲ τῷ ΠΙαχαιρᾷ διαφέρεσϑαι. 

8. «Αὐτὸς δὲ πρὸς Ἄντώνιον ἔσπτευδεν, ἐτύγχανεν γὰρ ττολιορχῶν 
Σαμόσατα τὸ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ χωρίον, σὺν ἱππόταις τε xol πεξ- 
ζοῖς xarà συμμαχίαν αὐτῷ παροῦσιν. :ταραγενόμεγνος δ᾽ εἰς Zdvvió- 
χειαν xal πολλοῖς ἐπιτυχὼν ἡϑροισμένοις xal πρὸς ᾿Ἄντώνιον μὲν 
σπουδὴν βαδίζειν ἔχουσιν, ὑττὸ δέους δὲ διὰ τὸ χατὰ τὰς δδοὺς 
ἐπιτίϑεσϑαι τοὺς βαρβάρους καὶ πολλοὺς ἀναιρεῖν οὐ τολμῶντας 
3 - , 2 B c M , - € - ^ Ἂν 

ἐξορμᾶν, πταραϑαρσύνας αὐτὸς ἡγεμὼν γίνεται τῆς ὁδοῦ. κατὰ δὲ : 

$ 436 — bell. Iud. I 319. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 416. 
t 

1 ἑαυτὸν ΕἸ 2 συμβουλείασ 1, Ἐσαμμαοῦν M ἐμμαοῦν V -— 
3 *oic] sio W τούτους] πάντασ E Ἐἀπέσφαττε, τε suppl: ut uid. - 

m.2L 4 πεπόνϑοι VE Ἐπαρωξυνϑεὶσ W 5 δὲ FAVWE ἐπὶ 
χαισαρείασ W εἴ Ὁ 6 ἔγνω VE οὐχὶ oc ἢ 1 ΟῚ ἢ F | *gae- 
ψουσιν αὐτὸν μᾶλλον tr. V ἐξαρχεῖν --- 8 αὐτῷ! seque ipsum sufficere Lat 
8 x«l om. E αὐτῷ] ἑαυτῶ E αὐτὸν ed. pr. αὐτὸς Bekker δὲ FLAMWE 
9 Ἐμαχαιρασ sine accentu hic et infra P *ovroc] omnibus modis Lat 
ys] E τε PFAMVW, om. L. 10 Ἐἐώσηππον L iosippum hic et infra Lat 
*ggíoi] φησιν P Ἐπροπολεμουσιν P 11 Ἐδιαλάττεται F Ἐπολλὰ Ótn- 
ϑέντοσ τοῦ μαχαιρᾶ tr. F τοῦ μαχαιρᾷ πολλὰ δεηϑέντοσ tr. V Ἐμαχαιρᾶι A 
12 Ἐχαταλειπὼν P 14 ἔσπευσεν ut uid. M Ἐγὰρ] δὲ FLAMVW 
18 Ἐσαμοσάτα P σαμώσατα 1 τὸ] τὰ ἡ τῷ] τὸ L, om. E. εὐφράτην 
E τε οἱ. Ὗ 16 αὐτῷ] οὕτω F — *zegcywousvoo 8, δὲ E 11 *zal 
xoc — 18 ἔχουσιν] qui ad antonium pergere festinabant Lat — *zc«l (ante πρὸς 
om. Dindorf uivom.E 18 Ἐσπουδὴ βαδίζειν, litt. 7; 8 i. ras. man, recent. A 
Ἐβαδίζειν ἔχουσι σπουδὴν tr. V "τὸ om. V 19 *éni9éc9«. Ρ τοῦ 
μῶντας] τολμῶσιν Dindorf 20 ἐπαραϑαρρύνασ FLAMV παραϑαρύνασ W 

χατὰ --- 321, 1 Σαμοσάτων] sed cum ante duas mansiones samosatorum. 

uenisset Lat 

oem e UE ESOS Ci agio Hus rip 
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σταϑμὸν δεύτερον * TOY Σαμοσάτων ἐλόχα μὲν αὐτόϑι τῶν βαρ- 

βάρων ἐνέδρα τοὺς φοιτῶντας τιρὸς Τντώνιον, δρυμῶν δὲ τὰς εἰσ- 

βολὰς τὰς εἰς τὰ σιεδία διαλαμβανόντων τιρολοχίζουσιν αὐτόϑι τῶν 
ἱγετέων οὐχ ὀλίγους ἠρεμήσοντας ἕως ἂν εἰς τὸ ἱτιτήλατον οἱ διεξ- 

5 ιόντες ἔλθοιεν. ὡς δ᾽ οἱ πρῶτοι διεξῆλθον, ὀπισϑοφυλαχεῖ μὲν 442 

Ἡρώδης, πιροσττίπτουσι δὲ ἐξαπιναίως οἱ £x τῆς ἐνέδρας ὄντες εἰς 

γιενταχοσίους, xai τρει"αμένων τοὺς τιρώτους ἐπιδραμὼν ὁ βασιλεὺς 
τῇ δύμῃ τῇ περὶ αὐτὸν πιαραχρῆμα μὲν ἀναχόετει τοὺς σιολεμίους, 
ἐγεεγείρει δὲ τὸ τῶν οἰχείων φρόνημα xal ϑαρραλέους ἀτιεργάζεται, 

10 χαὶ τῶν “τάλαι. φευγόντων ἐξ ὑποστροφῆς μαχομένων ἐχτείνοντο 
χεάντοϑεν οἱ βάρβαροι. ἐπέχειτο δ᾽ ὃ βασιλεὺς ἀναιρῶν καὶ τὰ 443 
διηρττασμένα, υτολλὰ δ᾽ ἣν σχευοφόρα xal ἀνδράτειοδα, ττάντα ἀνα- 
σωσάμενος σιροήει. χαὶ σπιλειόνων αὐτοῖς ἐπιϑεμένων τῶν ἐν τοῖς 444 
δρυμῶσιν, οἱ πιλησίον τῆς εἰς τὸ ττεδίον ἐχβολῆς ἦσαν, χαὶ τούτοις 

1b πτροσμίξας αὐτὸς μετὰ στίφους χαρτεροῦ τρέπεται xal στολλοὺς 
- αὐτῶν ἀττοχτείνας ἀδεᾶ τοῖς ἑπομένοις 000v zrageiyev* οἱ δὲ σωτῆρα 

χαὶ προστάτην αὐτὸν ἐχάλουν. 
9. Ἐπεὶ δὲ πλησίον τῶν Σαμοσάτων γεγόνει, ττέμτεει τὸ στρά- 44 

τευμα ὑτιαντησόμενον :Τντώνιος σὺν τῷ οἰχείῳ χόσμῳ τιμὴν Ἡρώδῃ 
ταύτην ἀπτονέμων xal ἐπιχουρίας ἕνεχα" τὴν γὰρ τῶν βαρβάρων 
ἀκηχόει χατ᾽ αὐτῶν ἐπίϑεσιν. xci δὴ τταρόντα τὲ εἶδεν ἀσμένως 446 
xal τὰ xarà τὴν 000v αὐτῷ τιετραγμένα μαϑὼν ἐδεξιοῦτο xai τῆς 
ἀρετῆς ἐθαύμαζεν, αὐτός τε περιλαβὼν αὐτὸν ᾿Ἱντώνιος ὡς εἶδεν 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 416. 
1 Ἐσταϑμὸν] βαϑμὸν P — ante aut post τῶν Σαμοσάτων aliquid excidit 

σαμοσατῶν F Ἐἐλόχα] ἔλαχε M — 2 δρυμώνων LAME δρυμόνων Ἐ δριμώ- 
vov W — *óovuóv — 3 διαλαμβανόντων] nam spinis obstruebant camporum 
aditus Lat — 3 Ἐπρολοχίζουσιν, ε (in w) i. ras. Α 4 *zosugjoavroo W 
*£oc] ut (h. e. ὡς) Lat Ἐδιεξελϑόντεσ P δὅ *oc — διεξῆλθον om. L 
δὲ E ὠπισϑοφυλάχει FLA*MVE ὀπισϑοφυλάχει Α'ὀ 6 ἐξαπηνέωσ P 
8 ῥώμη E τῇ! τῇ xj V τῶν E fort. recte μὲν om. FE 9 ϑαρσαλέουσ 
AMW 11 πανταχόϑεν FLAMVWE δὲ FLAMVWE 12 δ᾽ ἦν] δῆλον P 
δὲ ἦν E 13 Ἔπροῴει] προσεΐη P Ἑαὐτοῖς] αὐτοῦ ΑΜ ἐπιτιϑεμένων 
FLAMVWE 14 ἐχβολῆς] ἐχδρομῆσ E εἰσβολῆσ coni ^ 15 προσμίξας] συμ- 
μίξασ LAMWE συμπροσμίξασ F — *otígovc] &qovo P 10 *vzv δδὸν coni 
11 ἐχάλουν] ἀπεχάλουν FLVWE ἐπεχάλουν AM 18 Ἐἐγεγόνει FLAMW 
21 ἠκηχόει FLAMVWE καὶ δὴ — 322, 1 ἀποδείξας) cumque praesentem 
alacriter uidisset e( cognouisset ab eo quae per uiam acciderant, amplectebatur 
et uirtutem eius laudibus efferebat et osculabatur eum et praeponebat sibi quem 
paulo ante regem ipse monsírauerat Lat 22 τὰ om. L τὰ χατὰ i.ras. À 

23 Ἐπεριλαβὼν non intellego αὐτὸν] s. F, om. E ἀντώνιον E * óc 
εἰδὲν eicit Ernesti —— *zíósv] εἶδεν ἀσμένωσ ed. pr. 

Iosephus III 21 
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447 ἠσπάζετο προυτίμα τὲ νεωστὶ βασιλέα ἀποδείξας. Ἀντιόχου δὲ 
μετ᾽ οὐ πολὺ τὸ ἔρυμα σιαραδόντος xci διὰ τοῦτο τταυσαμένου τοῦ 
πολέμου Σοσσίῳ μὲν “Ἀντώνιος παραδίδωσιν * παρακελευσάμενος 
δὲ Ἡρώδῃ συμμαχεῖν αὐτὸς ἐπε Αἰγύπτου ἐχώρει. καὶ Σόσσιος 
μὲν δύο τάγματα ἐπιχουρικὰ Ἡρωδῃ τιρούπεμψεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν, 
αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ τελείονος στρατοῦ ἠχολούϑει. 

448 10. Ἔτυχεν δ᾽ ἤδη κατὰ τὴν Ἰουδαίαν τεϑνεὼς Ιώσηττος τρότεῳ 
τοιούτῳ" λήϑην μὲν ὧν αὐτῷ παρήγγειλεν Ó ἀδελφὸς πρὸς z- 
TOYLOY ἀσιερχόμενος Aoufnet, στρατο:τεδευσάμενος δὲ ἀνὰ và ὄρη, 
πέντε γὰρ αὐτῷ σπείρας Mayatga δόντος ἐτοὶ Ἱεριχοῦντος ἡπεείγετο 

449 βουλόμενος ἐχϑερίσαι τὸν σῖτον αὐτῶν, καὶ γεοσυλλέχτου τοῦ Ῥω- 
μαίων. στρατεύματος ὄντος, xci πολέμων ἀττιείρως ἔχοντος, καὶ γὰρ 
σεολὺ ἐχ Συρίας ἣν τὸ κατειλεγμένον, ἐπιϑεμένων αὐτόϑι τῶν πολε- 
μίων, ἀποληφϑεὶς ἐν δυσχωρίαις αὐτός τὲ ἀποϑγήσχει γενναίως 
μαχόμενος χαὶ τὸ στράτευμα τᾶν ἀτεέβαλεν᾽ ἕξ γὰρ σπεῖραι διε- 

450 φϑάρησαν. χρατήσας δὲ τῶν γεχρῶν Zdvvíyovog ἀποτέμνει τὴν Ἰω- 
σήπου χεφαλὴν πτεντήχοντα ταλάντων αὐτὴν δυομένου Φερώρα τἀ- 
δελφοῦ. καὶ μετὰ τοῦτο ἀποστάντες Γαλιλαῖοι τῶν :εαρὰ σφίσι 
δυνατῶν τοὺς τὰ Ἡρώδου φρονοῦντας ἐν τῇ λίμνῃ κατεϊεόντωσαν, 
xci τῆς Ἰουδαίας “πτολλὰ ἐνεωτερίσϑη. Ἰ]αχαιρᾶς δὲ χωρίον Ηττον 
ἐξωχύρου. 

451 11. Παρῆσαν δ᾽ ἄγγελοι τῶν τεττραγμένων πρὸς τὸν βασιλέα 
χαὶ ἐν Δάφνῃ τῆς ᾿ντιοχείας ἐδήλωσαν αὐτῷ τὴν κατὰ τὸν ἀδελ- 
φὸν ZA. πρθοεχομέν ῷ μέντοι χαὶ αὐτῷ διά τινας ὀνείρων ὄψεις 

8 446 — bell. Iud. I 322. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 416. 

1 τε] δὲ AMW τε óc FV.— 2 μετ᾽ ov] οὐ μετὰ LAMW ov μετ᾽ ov FV 
3 σωσσίω L et ex corr. F σωσίω E Ἐπαραδίδωσι»)] Συρίαν παραδίδωσιν 
ex bell lud. $327 recte Hudson 4 *«/yvztov V σώσιοσ E et Syncellus 
p. 9198q. 5 Ἐἐπιχουρικὰ] ἐπικουρήσοντα V 1 δὲ ME et ex corr. A 
*iosippum Lat 8 *vowvto] τούτω V 9 ἀνερχόμενος ed. pr. 10 "αὐτῷ 

(A "UL Σ 

om.  Ἐμαχαιρᾶε Α Ἐϊεριχοῦν V 11 Ἑαὐτῶν om. LLat Ἐῤωμαίου 
VW 138 πολὺσ P jv om. W τὸ om. PFV χατειλεγμένοσ P 
ἐπιτιϑεμένων E teste Hudsono 14 Ἐάπολειφϑεὶσ M Ἐδυσχερίαισ V 

τε ϑνήσχει E [15 "πᾶν] ἅπαν L, om. V — $6 fort. corruptum — 16 *óà] yap 
(γαρ deletum) Ρ *»exoo»] inimicos Lat — *iosippi Lat 20 χωρίον — 21 
ἐξωχύρου] oppidum giltam munitissimum capit Lat χωρίον ἥττον P. γήϑαν 
(γηϑαν 1, γιϑὰν AMW γιϑτᾶν V) χωρίον (χωρίου 1) FLAMVW Μττον] Γιτϑᾶ 

aut Γιθϑα bell. Iud. Γίτταν aut Γίττον coni 22 δὲ E et ex corr. ἃ 28 αὐτῷ] 
αὐ- sic 1. τὴν] τὰ E ἔἘχατὰ τὸν] xav Ὗ — 24 τύχην, ἡ l. ras. man. rec. 

ex g, Corr. uid. A, om. E μέντοι om. E [ 
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τρανῶς προφαινούσας τὸν τοῦ ἀδελφοῦ ϑάνατον. ἐπειχϑεὶς oiv 
xarà τὴν πορείαν ὡς χατὰ «“Τίβανον τὸ ὄρος γίνεται, ὀχταχοσίους 
μὲν τῶν αὐτόϑε σπιροσλαμβάνει, ἔχων δὲ xci Ῥωμαϊχὸν ἕν τάγμα 
εἰς Πτολεμαΐδα zagaylivevat, χἀχεῖϑεν νυχτὸς ἀναστὰς μετὰ τοῦ 
στρατοῦ προήει διὰ τῆς Γαλιλαίας. ὑπήντων δ᾽ οἱ πολέμιοι καὶ 
χρατηϑέντες τῇ μάχῃ χατεχλείσϑησαν εἰς χωρίον, ὅϑεν ἦσαν ὡρ- 
μηχότες τῇ τιροτεραίᾳ᾽ τιροσβολὰς δὴ τοὐντεῦϑεν [ἕωϑεν] ἐποιεῖτο, 
x«l πολλοῦ χειμῶνος καταρραγέντος͵ οὐδὲν τεοιεῖν δυνάμενος ἀτάγει 
τὴν στρατιὰν εἰς τὰς τιλησίον χώμας. ἐλθόντος δ᾽ αὐτῷ map “1ν- 
τωνίου χαὶ δευτέρου τάγματος οἱ τὸ χωρίον ἔχοντες φοβηϑέντες 
γυχτὸς ἐξέλιττον αὐτό. xci ὃ βασιλεὺς ἔστεευδεν ἐτεὶ Ἱεριχοῦντος 
τιμωρήσασθαι χατὰ νοῦν ἔχων αὐτοὺς ὑπὲρ τἀδελφοῦ. ἐπεὶ δὲ 
χατέζευξεν, εἱστία μὲν τοὺς ἐν τέλει, μετὰ δὲ τὴν συνουσίαν σταρ- 
ἤλθεν εἰς τὸ δωμάτιον ἀπολύσας τοὺς “ταρόντας. ἐνταῦϑα ἴδοι 

τις ἂν τοῦ βασιλέως τὴν ἐκ τοῦ Stob εὔνοιαν" σείτετει μὲν γὰρ ἡ 
στέγη τοῦ οἰχήματος, οὐδένα δὲ ἀπολαβοῦσα διέφϑειρεν, ὥστε 
χεάντας πιστεῦσαι τὸν Ἡρώδην εἶναι ϑεοφιλῆ, μέγαν οὕτω καὶ 
χεαράδοξον διαφυγόντα χίνδυνον. 

19. Ty δ᾽ ὑστεραίᾳ τῶν “τολεμίων ἑξακισχίλιοι az. ἄχρων χατι- 
ὄντες τῶν ὁρῶν εἰς μάχην ἐφόβουν τοὺς Ρωμαίους. οἱ δὲ γυμνῆτες 
χεροσιόντες τοῖς πιαλτοῖς ἔβαλλον xai λίϑοις τοὺς περὶ τὸν βασιλέα 

ἐξεληλυϑότας αὐτόν τε τεαλτῷ τις τταρὰ τὴν λαττάραν ἔβαλεν. 541ν- 
τίγονος δ᾽ ἐπὶ τὴν Σαμάρειαν πέμτϊτει στρατηγὸν Πάτιτεον ὄνομα 
σὺν δυνάμει ττολλῇ βουλόμενος “ταρασχεῖν τοῖς ττολεμίοις δόξαν 

πολεμοῦντος ἐκ “πτεριουσίας. ἀλλ᾽ ὃ μὲν Π͵αχαιρᾷ τῷ στρατηγῷ 

ὃ 452 — bell. Iud. I 329. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 416. | m. 

1 Ἐἐπιχϑεὶσ P 2 ἘὀχτακοσίουζΚῇω  . V óc o ed.pr. 3 *zooo2aug V 
sumens Lat προσλαμβάνων ed.pr. —*£v om. P 5 *zgooj& P — *amjvrov 
P δὲ]: δὲ χαὶ Ἐὶ 6 εἰς] eto τι E in aliquo Lat 1 δὴ] δὲ E fort. recte 

*vovrQ9svrtev, εὐ ex ev corr. Ρ ἕωϑεν om. PELat 9 * BÀ oéPcoa M δὲ 
ἀντωνίω ME 11 ἐξέλειπον PFV αὐτῶ], βαϊλεὺσ], ἱεριχοῦντα E 
12 Ἑαὐτοὺσ ex αὐτὸσ corr. 1, τοῦ ἀδελφοῦ E 18 ἑστιᾷ E 14 Ἐδομάτιον 
W zio P 19 ἀπ᾿ ἐξ E 20 *égogobrvvo P —— yvuvgvso, s i. ras. ἃ 
γυμνήταισ Ἃ γυμνῆται V 21 πάλτοισ P πελτοῖσ FLAMVW 22 αὐτόν] 
αὐτῶ FLAMW πάλτω P πελτῶ FLAMVW πέλτη E τίσ (ex τῆσ corr. A) 
FA Ἐξβαλλεν FM 23 δὲ ΕΒ Ἐπάπτον V pampum Lat — 24 πολλῇ! τινὶ 
FLAMVWE aliquanto Lat 25 Ἑάλλ᾽ — 324,1 προσχάϑητο) iachaera uero 
pampo duci assidebat Lat 

vG 
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σεροσεχάϑητο" Ἡρώδης δὲ ττέντε πόλεις χαταλαβὼν τοὺς ἐγχαταλη- 
φϑέντας περὶ δισχιλίους ὄντας ἐφόνευσεν αὐτάς τε τὰς πόλεις ἐμ- 

458 πρήσας ἐπανῆλϑεν ἐπὶ τὸν Πάππον" ἐστρατοπεδεύσατο δ᾽ οὗτος 
περὶ χώμην Ἰσάνας χαλουμένην χαὶ πολλῶν αὐτῷ προσρεόντων ἔχ 
τῆς εριχοῦς καὶ τῆς ἄλλης Ἰουδαίας, ἐπεὶ τελησίον γίνεται, τῶν 
σπτολεμίων ἐπεξελϑόντων αὐτοῖς ὑπὸ ϑράσους συμβαλὼν χρατεῖ τῇ 
μάχῃ, καὶ τιμωρῶν τἀδελφῷ φεύγουσιν εἰς τὴν χώμην εἵπετο χτεί- 

459 vov. τιετληρωμένων δὲ τῶν οἰχήσεων διελιτῶν χαί τινων ἀναφευ- 
γόντων ἐπὶ τὰς στέγας χρατεῖ τούτων, χαὶ τοὺς οἴκους τῶν ὑρόφων 
ἀνασχάτιτων ἔμσελεα τὰ χάτω τῶν στρατιωτῶν ἑώρα ἀϑρόων ἄστει- 

400 λημμένων. τούτους μὲν οὖν πέτραις ἄνωϑεν βάλλοντες σωρηδὸν 

ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἀνήρουν᾽ xol ϑέαμα τοῦτο δεινότατον ἣν χατὰ τόνδε 
τὸν πόλεμον νεχρῶν τὸ τιλῆϑος ἀπείρων ἐντὸς τῶν τειχῶν ἐπ᾽ 

461 ἀλλήλοις χειμένων. τοῦτο τὸ ἔργον μάλιστα τὰ φρονήματα τῶν 
σεολεμίων ἔχλασεν χαραδοχούντων τὸ μέλλον" ἑωρῶντο γὰρ παμ- 
γε} ηϑεῖς πόρρωϑεν συγγενόμενοι στερὶ τὴν κώμην" 0i τότε ἔφευγον, 
καὶ εἰ μὴ χειμὼν ἐπέσχεν βαϑύς, Dev ἂν xal ἐπὶ Ἱεροσόλυμα ἡ 

βασιλέως στρατιὰ ϑαρροῦσα τῷ γεγεκηκέναι, χαὶ τὸ πᾶν ἣν ἂν eig- 
γασμένη" xal yàg ᾿Αντίγονος ἤδη τὴν “τανγτελὴ φυγὴν ἐσχόπει xal 
ἀπαγάστασιν ix τῆς πόλεως. 

— bell. Iud. I 334. br. $4 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 417. 
1 προσεκάϑητω P παρεχάϑητο ΕὟ προεχάϑητο L προσχάϑηται E 

post Ἐπέντε 4--ὅ litt. erasae Ρ ἐπαραλαβὼν FLAMVW ἐγκχαταληφϑέντας] 
ἐνχαταλιπόντασ P. ἐγκαταλειφϑέντασ FLAMVW χαταληφϑέντασ, ἡ ἴῃ εἰ corr. E 

relictos Lat ὃ *róv| τὴν Ρ  ἔπαμπον PLat πάπτον V ἐστρατοπεδεύετο 
(-παιδ- L) FLAMVW δὲ FLAMW 4 περὶ] ex bell. Iud. ἐπὲ codd. Ἰσάναςϊ 
Ἰσανᾶσ P assanam Lat Κανᾶ bell. Iud. $ 334 recteutuid. αὐτῶν V ὃ *Teguyovr- 
toc Hudson  *zzc om. F . *&Aàgc om. FLAMVW Lat Ἰουδαίας] ἰδουμαίασ 
E 6 ἐπεξελθόντων, ov ex oo corr. M ϑάρσουσ FLAMVW τὴν μάχην F 
7 Ἐεΐπετο] ἐπέχειτο Υ 8 Ἐοϊχήσεων] οἰχήων NV τινων] πολλῶν LAMVWE 

πολλῶν τινῶν Ε 9 χρατεῖ --- 12 ἀνηρουν] tectis auulsis desuper lapidibus eos 
oppressit Lat τοὺς οἴχους τῶν ὀρόφων) τοὺσ ὀρόφουσ τῶν οἰχιῶν (οἰχειῶν Lt 
οἴχων E) FLAME τῶν ὀρόφων τοὺσ oizovo V τοὺσ ὄρχουσ τῶν οἰχιῶν W cf. bell. 
Iud. 10 τὰ z&vo] E τὰ χατὰ P ταῦτα LAMVW, om. F tov om, E 

*a«9oc0ov V ἀϑρόως Ernesti 11 πέτρασ P πέτροισ AMWE 12 δεινότατον) 
δεινὸν P χατὰ] τῶν χατὰ coni 18 ἐντὸσ ex ἐντοῖσ corr. V ἐχτὸς Lowthius 

10 συγγινόμενοι FLAMVW ἔφυγον 1, 17 Ἐχιμὼν Ρ Ἐἐπέσχεν 
βαϑύς] ὄπισϑεν βαϑὺσ ἦν P ὄπισϑεν βαϑὺσ W — B«9-vo αὶ 18 νενικέναι 
F ἂν om. FME Ἑηργασμένοι 1, εἰργασαμένη ἋὟ εἰργασμένον coni 
20 Ἐἐπανάστασιν AW, i. marg. yo ἀπανάστασιν A 
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13. Tóre μὲν οὖν ὃ βασιλεύς, ὀψία γὰρ ἦν, δειτινοτιοιεῖσθαι 
χελεύει τοὺς στρατιώτας, αὐτὸς δέ, ἐχεχμήχει γάρ, εἰσελϑὼν εἴς 

τι δωμάτιον τιερὶ λουτρὸν ἦν. ἔνϑα xal χίνδυνος αὐτῷ μέγιστος 
συνέγιεσεν, ὃν χατὰ ϑεοῦ σιρόνοιαν διέφυγεν" γυμνοῦ γὰρ ὄντος 
αὐτοῦ χαὶ μετὰ παιδὸς ἑνὸς ἀχολούϑου λουομένου [ἐν τῷ] ἐντὸς 
οἰχήματι τῶν πολεμίων τινὲς ὡτιλισμένοι Gvuztegevyóreg αὐτόϑι 
διὰ φόβον μεταξὺ λουομένου ὃ πιρῶτος ὑτεεξέρχεται ξίφος ἔχων 
γυμνὸν χαὶ διὰ ϑυρῶν χωρεῖ, καὶ μετὰ τοῦτον δεύτερος χαὶ τρίτος 
ὁμοίως ὡπλισμένοι, οὐδὲν βλάψαντες τὸν βασιλέα om ἐχτελήξεως, 
ἀγαπιῶντες δὲ τὸ μηδὲν αὐτοὶ πταϑόντες εἰς τὸ πιρόσϑεν διεχτεε- 
σεῖν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὴν μὲν Πάπιπιου χεφαλήν, ἀνήρητο γάρ, 
ἀποχόψας Φερώρᾳ Éneuev στοινὴν àv9^ ὧν ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τιά- 
Sou οὗτος γὰρ ἣν αὐτόχειρ ἐχείνου γεγενημένος. 

14. z4üEeavrog δὲ τοῦ χειμῶνος ἄρας ἐχεῖϑεν ἐγγὺς τῶν Ἵερο- 
σολύμων ἔρχεται καὶ πλησίον στρατοτιεδεύεται τῆς ττόλεως " τρίτον 
δὲ ἔτος τοῖτο ἣν αὐτῷ ἐξ οὗ βασιλεὺς ἐν Ῥώμῃ ἀποδέδειχτο. ἀνα- 
στρατοτιεδευσάμενος δὲ xci ττλησίον ἐλϑὼν τοῦ τείχους χατὰ τὸ 
ἐπειμαχώτατον τερὸ τοῦ ἱεροῦ στρατοπεδεύεται προσβαλεῖν διέγνω- 
xg, ὡς x«i τερότερόν σπτοτὲ ΠΠομττήιος. τρισὶν δὲ διαλαβὼν χώμασιν 
τὸν τόπον τιύργους ἀνίστα πολλῇ τὲ χειρὶ πρὸς τὸ ἔργον χρώμενος 
χαὶ τέμνων τὴν ττέριξ ὕλην. παραχαταστήσας δὲ τοῖς ἔργοις τοὺς 

ἐπιτηδείους, ἱδρυμένης ἔτι τῆς στρατιᾶς αὐτὸς εἰς Σαμάρειαν ἐπὶ 

ἃ 462 — bell. Iud. I 340. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 417. 
1 Ἐοψίασ V 2 δέ! E uero Lat τε codd. ἐχεχμηκμήκει W. 

Ἐῤξπελϑθὼν Ρ 3 Ἐδομάτιον W 9 λουομένου] λεγομένου V Ἐξν τῷ om. 
P ἐν τῷ — 1 ἐπεξέρχεται] hostium quidam qui armati in eadem domo pro 
limore celati fuerant inuadunt, quorum unus exiit Lat *évvóc] ἐν τῷ coni, 
cf. bell. lud. 8 840 6 ώπλισμένοι ex ὡπλισάμενοι corr. V — *ovuntqvyotso 
W 1 φόβον] φόβον ἦσαν καὶ PFLVE ἐπεξέρχεται FLAMVWE — *&lgoo, 
& ex corr. L S ϑυρίδων E Ἐῤξχώρει L μετ᾽ αὐτὸν FLAMVWE 
Ἐδεύτερον L ἑξῆς δὲ πλείους post Ἐτρίτος addit bell. Iud. 10 Ἐτὸ] 

τῶν 11 δὲ E Ἐπάπτου V pampi Lat *dvjon V ἀνήρηται 
ed. pr. 12 Ἑάποχόψας — πάϑοι) ferora decidens pro ultione fratris herodi 
transmisit Lat Ἐφερώρασ P 13 γενόμενοσ E 14 i. marg. λζ΄ F 
τῶν om. FLAMVW — 15 ἔστρατοπαιδεύεται L τρίτον δὲ αὐτῶ τοῦτο ἔτοσ 
ἦν tr. FLAMVW τοῦτο δὲ αὐτῶ τρίτον ἔτοσ ἣν Ὲ 16 ἀπεδέδεικτο FLAMW 

i marg. λζ΄ 1 18 Ἐἐπιμαχότατον PL —— *íegov χαταστρατοπεδεύεται 
FLAMVW προσβάλλειν PFE 19 *oóc] ᾧ uel x«9^ ὃ coni; cf. bell. Iud. 

Ἐδιαλαβὼν, ὦ ex εἴ corr. 7 20 ἀνίστη FLAMW ἀνίστησι V ἀνιστὰ E 
τε] δὲ E 21 δὲ] τὲ E 22 Ἐξτῇ ἐπὶ P 

402 

409 

464 

407 
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zi» γέμον ὥχετο ἀξέμενος τὴν ̓“λεξένόρος τοῦ ̓ ἐριστοβοίλον ϑτ- 
yerése- ταΐίτεν γὰρ εν ἐγγεγειμεένος. ὥς μοι xci πρότερον εἴρηεαε. 

45s XVL 1. Mere δὲ τοὺς yeme:rc 7:ϑεν μὲν διὰ Φοινέχης Σόσ- 

E] 

i 

σιος προεσπέμος τὲν Otyemis διὲ τῆς μεσογείες. 19ἐν ὃὲ ταὶ 6 
cxperól πάξϑος ἔπιτέεον τε χαὶ πεῖῶν. παρεγένετο δὲ xci ὁ βασε- 
ἀεὲς ἔκ τὲς Σαισφείτεδος oix ὀλίγον πρὸς τῷ πάλαι στρατὸν Gyem- 

περὶ τρισατοίοες γὰϑ ἔσαν. πάντες ὃ ἐπὶ τὸ Ἱεοοσολεμιεῶν οϑοοῖ- 

ξοντο τεῖχος. καὶ denim auis τῷ βιρείν κεῖνα cM 

σερατιας fyüczm μὲν σέσα τέλε ὅπλιτισος. ἘΞ δὲ χελεόδες ἵππέων, 
ἔλα: ἔλλα δὲ ἐπεεεσεφεκὰ ἀπὸ τῆς Σερέας. δέο δ᾽ ἐγεμόνες, Ξόσσιος μὲν 

ἐπ ὩΨντωνίοε σταλεὶς σέμμαγος. Ἥρεδες δ᾽ taie error, ec “(ν- 
τέγονον ἐφελέμενος τὴν ἐρχὴὲν ἀποδειχϑέντα ἐν Pour πολέμεον 
αἰτὸς ἀντ᾿ ἐκείνου βασιλεὶς εἴη πατὰ τὸ τῆς σιγελήτου δόγμα. ᾿ 

3 Mzze dé -xelirc mpoóruiec rei ξριδος ὅτε σέππαντος 

ἐδροισμένος τοῦ πλήϑους οἱ Ἰοεδατοι τοῖς περὶ τὸν Hocóry ἀντε- 
πολξεσεν χοτειλεϑένεες ἐντὸς Xov τείχοις. πολλά τε ἐπεφήμεξον 

περὶ τὸ ἱερὸν ταὶ πολλὰ ia ἐἐφημία τοῦ δέωου, ὡς ῥτσομένος 

τῖῦν χεινδίνων εἰτοὶς τοῦ ϑεοῖ. τά τε ἐχτὸς TEC πόλεως ἄπεσξεν- 

σαντο. ὡς uró ὅσα τροφὶ δύναιτο εἶναι ἔπολεπεῖν TX, ἀνθρώποις 

$ 15; — bell End 1344 

PFLAMTWEIs:Zomars D p. fi. 
2*2 am F 52γγχε;γειπέσο: M ηγγχειπένσο: ch pr. 3 j| marg ΤΡ 

2 2: E £& &E *cecups F cocos V sosms Lat kic ef m. 19 
i *4á:zzim-es P cum — pracminzsei Lai πεσογείοτ (εἶ exzcom,ri PR& 
exr A)FLAMW mzoezzies W θεν — 5 πεξενῖ wemii etium multitudo 
equitum εἰ podium Lai 3 *ergerec| στρετηγὸσ FLAMVW aziz$e-] 
πέξϑος ἔχεν FLAMWW Cxxfes] zeli Cxxfes W τε om. AMW 
6 “σεμερίτεδοσ F “τοὶ τὸ LVW 5 περὶ rsecpmplonci τεισπέρεος ELAMW 

£ FLAMVWE ἔσῃ πρόσ X *:$):eoL —Irposoirzurrer Ἴϑροῖ- 
feris GER W ἕεροσσζέμεν FLAMVELat ΚΞ. “Ζεὶ om. AMW 
FLAMYWELat *zxooc μὲν πρὸσ P ὅὲ πρὸς AMW “τοὶ το L 
σερετεῖς — 19 Σερέσςοπε ΒΒ στρατεξξῖ quorum erzrütus (eraf) Lat στρατιὰ 
cà pr αξνσῖσε PÀ' δαδετεζοῖῖ ὁπλιτεσοῖσ P óxuzos FLAMVW 
χιδρέδεςσ P τῷ ὧξ ἔπεσ τε ἔπες ced pr. — ee» Ῥοξὶ ἡγεμόνες 2d. E “σόσιοσ 
WW 11 ἐχσστελεὶσ FLAMW εἱτοεῦ δα AMW 153 εἰσ jeu 
P 13 2eeuzc εἴπ βεσελεύσεις FLAMVW το om V 14 “πρλλῆσ δὲ 
t. FLAMVW 13 "πλήϑοιςϊ ἔϑτοισ FLAMVW "τοῖς rovs 1, [16 Ζατεε- 
2ηδέντες, Ζετελειφϑέντεςσ ΕΜ Ἢ εἰ er com. E χετοληφθέντεσ LAE! et ex 
corr. M χεοτεδηφθέντοσ W qui - comciusi fuerant Lat “πολλά! πολλοΐ 
eomh ef bel lud *Zgzuaultos LAMW 17 zeli fort. spurium εὐφημίαϊ 
εεϑειμία E. fort. reete 5 ῥεσεκέτον FLAMW 15 Zzroz] E foras Lat 
iyros codd. cf bell Iud. — 19 use E “δέναιντο LAMVW 
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E bmolryíoeg. ληστείαις τε λάϑρα χφώμενοε ἀπορίαν παρέσχον. 
ταῦτα δ᾽ Ἡρώδης συνιδὼν περὸς μὲν τὰς ληστείας ἐν τοῖς ἔπεεχαε- 
ροτάτοις τύτεοες παρελόχεζεν, τερὸς δὲ τὰ ἐππετήδεεα τεξμεεων ὅτελε- 

πιχὰ τέλη πόρρωθεν ἀγορὰν συνεχόμεζεν, ὡς ὀλίγου χρόνου πεσλλὴν 
ἀφϑονίαν αὐτοῖς γενέσϑαε τῶν ἀναγκαίων. ἦρτο δὲ συνεχῶς róm 
πολλῆς χειρὸς ἐργαζομένης xci τὰ τρέα χώματα εὐπετῶς" ϑέρος τε 
γὰρ ἦν χαὶ οὐδὲν ἐμποδὼν πρὸς τὴν ἀνάστασιν οὔτ᾽ ἀ:τὸ τοῦ ἀέρος 

οὔτ᾽ ἀπὸ τῶν ἐργαζομένων, τά τε μηχανήματα :τροσάγοντες χκατέ- 
σειον τὸ τεῖχος χαὶ πάσαις ἐχρῶντο πείραις. οὐ μὴν ἐξέπληττον 
τοὺς ἔνδον, ἀλλὰ ἀντετεχνῶντο κἀχεῖνοε πρὸς τὰ πεαρὰ τούτων γενό- 
pd ova ὀλίγα. ἐπεχϑέοντές τε τὰ μὲν ἑμέεργα PvemíucQagey τὰ 
δ᾽ ἐξειργασμένα. εἴς τε χεῖρας ἰόντες οὐδὲν χαχίσυς τὰς τόλμας 

Ῥωμαίων ἦσαν, ἐπιστήμη δ᾽ ἐλείποντο. περός τε τὰς μηχανὰς ἀντ- 
ἡ ἐτείχιζον ἐρειπομένων τῶν πρώτων οἐχοδοιημάτων. ὕπὸ γῆν τε 
ἀπαντῶντες ἐν ταῖς μεταλλεύσεσειν διεμάχοντο. ἀ-τονσέᾳ δὲ τὸ πλέον 

ἢ προμηϑείᾳ χρώμενοι προσελιπάρουν τῷ πολέμῳ εἰς τοἔσχατον, 

xmi ταῦτα μεγάλου στρατοῦ περιχαϑημένου σφᾶς καὶ λεμ rcÀGL- 
πωροΐμενοι χαὶ σπάνεε τῶν ἐπετη δείων" τὸν γὰρ ἑβδοιατεχὸν ἔνε- 
αὐτὸν συνέβη κατὰ ταῦτ᾽ εἶναι. ἀναβαίνουσιν δὲ ἐπὶ τὸ τεῖχος 
πρῶτον μὲν λογάδες εἴκοσι, ἔπειτα δὲ ἑκατόντασχοε Σοσσέοι “ ἐρέϑη 
γὰρ τὸ μὲν πρώτων τεῖχος ἡμέραις τεσσαράκοντα. τὸ Ó2 δεύτεσον 
πεντεχαίδεχα“ καί τινες τῶν περὶ τὸ ἱερὸν ἐνεπρήσθησαν στοῶν. 
ἃς Ἡρώδης Avríyovov ἐμπερῆσαε διέβαλεν, μῖσος αὐτῷ ποαγματετό-- 

$ 412 — bell. Iud. I 349. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 41$. 
L*zz] dE W — *ia9oe: ἄρα F ἀπορία FE ἀπορείασισ P; nec sama 

haec uidentur ἀπορίαν παρέσχονϊ inopiam eis parabant Lat 2 *r:zzr 
sic P — d&E ἐν — 3 rome] rove ἐπικαιροτάτοτα róxove V, cf V 55 

3 προελόχιξεν (2s FA*MVE) FLAMV WE insidias parami Lat 8 "ὡςϊ je W 
3 κήρτω L συνεχῶς coni συχνώσ codd. E et ut uid Lat 71 οὔτε E 
8 οὔτε E [10 ἀλλ᾽ FLAMVWE Ἐἐντετεχνώντο L 11 ἀλέχαν L* 
"ἐνεπήμπρασαν L ἐνεπίμπρασαν», ἂν i ras cor A 13 ΦῚ Δ VE χαχέσυσ 
δωμαίων ἤσαν τὰσ τόλμασ ir. V τὰς τόλμας om. E 13 "τῶν Genie 
FLAMW ἐδ Β'  *éixovro M et ex corr. A ἀνετείχιξον E. 13 "ἐν ταῖς 

᾿ μεταλλεύσεσιν»] fodienübus Lat, unde μεταλλεύουσε Hudson ἐν ταξεῖ αὐταῖσ 
. AMW., om. ed. pr. 16 “προμηϑεία, μηϑεία i ras. M προϑυμία V τ παρα- 
χαϑημένου L 153 "ξβδομαδικὸν Cocceji — 19 χατὰ ταῦτ | zzr αττὸν FLAMWE 

χατὰ ταὐτὸν func Lat — 20 λογάδες ex Herodis exercitu delecti erant, cf. bell. 

lub $351  *zizoa M δὲ om. FLAMVWE ἑχατοντάρσχαε ἰξχατον Ll Fas. 

3—i]tt W) FLAMWE ieerovez? Υ “σοσίου Vlat 51 "τὸϊ τὸν F 
*u AMV 22 Ἐπεντεχαίδεχαϊ! € zal Σ ἃ i| MV — *rov]| züvL 55 διέβαλλε 
(-àsv» L4) LAMVE 
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Ἰουδαῖοι συνέφυγον, δείσαντες δὲ μὴ διαχωλύσωσιν αὐτοὺς οἱ Ῥω- 
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- 2 , , , - , - 

μενος τταρὰ τῶν Ἰουδαίων γενέσϑαι. ἡρημένου δὲ τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ 
- , ,^^ , * Ἁ , , 

zal τῆς κάτω πόλεως εἰς τὸ ἔσωϑεν ἱερὸν xal τὴν ἄνω πόλιν oi 

μαῖοι τὰς χαϑημερινὰς ϑυσίας ἐπιτελεῖν τῷ ϑεῷ, πρεσβεύονται 
ἐπιτρέψαι τταραχαλοῦντες ϑύματα αὐτοῖς μόνον εἰσχομίζεσθϑαι" 
δ᾽ ὡς ἐνδωσόντων αὐτῶν συνεχώρει ταῦτα. καὶ ἐπεὶ μηδὲν ἑώρα 
γινόμενον σαρ᾽ αὐτῶν ὧν ὑπενόει, ἀλλὰ ἰσχυρῶς ἀντέχοντας ὑστὲρ 
τῆς “Ἀντιγόνου βασιλείας, χιροσβαλὼν χατὰ χράτος εἷλεν vir : zt0At. 

χαὶ πάντα εὐθὺς φόνων ἣν ἀνάπλεα τῶν μὲν Ῥωμαίων ἐπὶ τῇ τριβῆ 
τῆς πολιορχίας διωργισμένων, τοῦ δὲ ττερὶ Ἡρώδην Ἰουδαϊκοῦ μηδὲν 
ómoAuteiv σπεύδοντος ἀντίτταλον. ἐσφάττοντο δὲ σπταμτεληϑεῖς ἔν 

Té τοῖς στενωποῖς χαὶ χατὰ τὰς οἰκίας συνωθούμενοι xci τῷ ναῷ 
προσφεύγοντες, ἣν τε οὔτε γητείων οὔτε γήρως ἔλεος οὔτε ἀσϑε- 
γείας γυναιχῶν φειδώ, ἀλλὰ καίτοι :τεριττέμττοντος τοῦ βασιλέως 
xai φείδεσθαι τταραχαλοῦντος οὐδεὶς ἐχράτησεν τῆς δεξιᾶς, ἀλλ᾽ 
ὥσττερ μεμηνότες zaGav ἡλικίαν ἐπεξήεσαν. ἔνϑα καὶ ᾿Αντίγονος 
μήτε τῆς ττάλαι μήτε τῆς τότε τύχης ἔννοιαν λαβὼν κάτεισι μὲν 
ἀπὸ τῆς βάρεως, τιροστειίπτει δὲ τοῖς Σοσσίου ποσίν, κακεῖνος μηδὲν 

αὐτὸν οἰχτείρας ττρὸς τὴν μεταβολὴν ἐπεχρότησεν μὲν ἀχρατῶς xal 
᾿ἀντιγόνην ἐχάλεσεν, οὐ μὴν ὡς γυναῖχά γε φρουρᾶς ἐλεύϑερον ἀφῆχεν, 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν δεϑεὶς ἐφυλάττετο. 

3. Πρόνοια δ᾽ ἦν Ἡρώδῃ χρατοῦντι τῶν πολεμίων τοῦ χρα- 
τῆσαι χαὶ τῶν ἀλλοφύλων συμμάχων" ὥρμητο γὰρ τὸ ξενιχὸν τελῆϑος 
ἐπὶ ϑέᾳ τοῦ τε ἱεροῦ χαὶ τῶν χατὰ τὸν ναὸν ἁγίων. ὃ δὲ βασι- 
λεὶς τοὺς μὲν παρακαλῶν τοὺς δ᾽ ἀπειλῶν ἔστιν δ᾽ οὺὃς xai τοῖς 

ὅτελοις ἀνέστελλεν, ἥττης χαλεϊτωτέραν ἡγούμενος τὴν νίχην, εἴ τι 

— bell. Iud. I 351. $4 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 41$. 

2 οἱ οα. VE δ8.δὲ] τε VE Ἐδιαχωλύσουσιν PF 4 Ἐπρεσβεύονται 
om. P 6 δὲ ME et ex corr. ἃ Ἐἐπεὶ) ἐπειδὴ W 1 ἀλλ VW 
9 φόνων ἀνάπλεα ἦν tr. F ἦν φόνων ἀνάπλεα VE τῇ om. FLAMVW 
11 σπεύδοντεσ ἃ Ἐπαμπληϑεῖς] συνεχεῖσ V quoscumque inuenissent Lat 

12 Ἐστενοποῖσ P οἰχίασ, (i. ras. ἃ 13 ἀσϑενείας] ἀσϑενίασ P, 
om. E γυναικῶν ἀσϑενείασ tr. V 14 περιπέμποντος] P Lat περιπαί- 

ovtoc F περιπεσόντοσ LAMVW 16 *zc) om. F 18 Ἐσοσίου FV 
22 "πρόνοιαν F δὲ ME et ex corr. ἃ 23 ἀλλοφύλων] ἀλλοτρίων LAMW 

ἀλλοτρίων φυλῶν YF ἀλλῶν τριῶν φυλῶν V ἀλλοτριοφύλων ed. pr., cf. bell. Iud. 

$354 τὸ om. E. 24 ϑέαν PFLVE τε om. E *rv9v] τὸν F δὲ] μὲν 

οὖν E 25 τοὺς δ τοὺσ δὲ E τοῖσ δ᾽ FLAMVW et ut uid. Lat δὲ E 

26 ἀνέστειλεν V 
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- ) , " 3 B } "7 , ] , , * $. * ^ 

τῶν ἀϑεάτων zGQ αὐτῶν ὀφϑείη. διεχώλυέ τε zal vag xara τὴν 
πόλιν ἄρτιαγάς, τιολλὰ διατεινάμενος zoóg Σόσσιον, εἰ χρημάτων 

b - - ^ , , ^ , 3 * 

τε xal ἀνδρῶν Ῥωμαῖοι τὴν zóA χενώσαντες καταλείψουσιν αὑτὸν 
ἐρημίας βασιλέα, zal ὡς ἐπὶ τοσούτῳ τιολιτῶν φόνῳ βραχὺ χαὶ 

τὴν τῆς οἰχουμένης ἡγεμονίαν ἀντάλλαγμα χρίνει. τοῦ δὲ ἀντὶ τῆς 
γχεολιορχίας τὰς ἁρπαγὰς διχαίως τοῖς στρατιώταις ἐπειτρέτεειν qa- 

, ) , - “« , , ' ^ 

μένου, αὐτὸς ἔφη Ótaveueiv ἐχ τῶν ἰδίων χρημάτων τοὺς μισϑοὺς 
, € ' ^ * , F^ ^ , 

ἑχάστοις. οὕτως τε τὴν λοιτεὴν ἐξωνησάμενος σιόλιν τὰς ὑττοσχέσεις 
, - ^ , 3 LE τ 

ἐπλήρωσεν" λαμτιρῶς μὲν γὰρ ἕχαστον στρατιώτην, ἀναλόγως δὲ 
^ € , , ? ? ^ 3 , , € , 

τοὺς ἡγεμόνας, βασιλιχώτατα δ᾽ αὐτὸν ἐδωρήσατο Σόσσιον, ὡς τιάν- 
» ÉS , E - 

τας ἀτιελϑεῖν χρημάτων εὐποροῦντας. 
- ^ , , -€ - ,»^ € , 

4. Τοῦτο τὸ τεάϑος συνέβη τῇ Ιεροσολυμιτῶν 7t0 €t vztaTEUOYTOG 

ἐν Ῥώμῃ ϊάρχου ᾿“γρίπτια χαὶ Κανιδίου Γάλλου ἐτεὶ τῆς ἕκατο- 
- 2 - ^ , 32^ , - , b - - 

στῆς ὀγδοηχοστῆς xal τεέμτιτης ὀλυμτιιάδος τῷ τρίτῳ μηνὶ τῇ ἑορτῇ 
- c - - , 3 * , 

τῆς νηστείας, 07:69 ἐχ τιεριτροπῆς τῆς γενομένης ézt Πομπηίου 
- 2 , -- ^ ' c M , - 3 «ὦ , 

τοῖς Ἰουδαίοις συμῳορᾶδ᾽ wal gag: evt sexebron πῇ; ἀντῇ ἑάλωσαν 
ἡμέρᾳ μετὰ ἔτη εἰχοσιετττά. Σόσσιος δὲ χρυσοῦν ἀναϑεὶς τῷ ϑεῷ 

στέφανον ἀνέζευξεν eO “Ιεροσολίμων «Ἀντίγονον ἄγων δεσμώτην 
Ἀντωνίῳ. δείσας δὲ Ἡρώδης μὴ φυλαχϑεὶς Mvríyovog vm 4ν- 

, ^ , , c 3 j - , i] 

τωνίου χαὶ χομισϑεὶς εἰς Ῥώμην ὑτε αὐτοῦ δικαιολογήσηται τιρὸς 
^ , 2 ' » ED " 2 , c , X 3 , 

τὴν σύγχλητον, ἐτειδειχνὺς αὐτὸν μὲν ἐκ βασιλέων, Hooónv δὲ ἰδιώ- 
' -- E A , Ψ ' , 

τὴν, xal ὅτι πιροσῆχεν αὐτοῦ βασιλεύειν τοὺς παῖδας διὰ τὸ γένος, 

8 484 — bell. Iud. I 355. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 418 Syncellus p. 580. 
1 *zeo αὐτῶ M Ἐώφϑείη P τὴν om. E 2 Ἐδιατεινόμενοσ 

FLMVW δια-τεινόμενοσ αὶ *goociov, o ex corr. F σόσιον V εἰ om. W 
3 τὴν πόλιν ῥωμαῖοι tr. AMW fort. recte τὴν πόλιν χκενώσαντεσ ῥωμαῖοι 
tr. E. χαταλείψουσιν αὐτὸν] καταλείψουσι νῦν τὸν], 4 ἕἐρεμίασ 1, τοσούτῳ] 
V τοσούτων PFLAMW et fort. Lat ὃ χρίνοι FLAMW — 7 Ἑαὐτὸς] λόγοσ P 
διανεμεῖν] Zon διανέμειν codd. E. praestaturum Lat S οὕτω FLAMVWE 

Ἐξξωνισάμενοσ L 9 *y&oom.LV 11 σόσιον V σόσσιον ex σώσιον corr. cod. 
Busb. E $8 487—491 excripsit Syncellus 12 *zó om. P ἱεροσολὶμιτῶν 
W Aierosolymorum Lat 19 óoeuuu ἃ χκαννιδίου M. Kavólóov Sync. Kaviviov 
Hudson  ozse' VSyne ἑχατοστῆσ καὶ ὀγδοηχοστῆσ (ὀγδωηκοστῆσ L) FLAMW 

14 Ἐτρίτῳ] γ᾽ V *rjo ἑξορτῆσ PL 15 *óonto] ὡς Sync τῆς 
om. WE ἔπομπηίω Ρ 16 ἐκείνων E — 17 Ἐείχοσιεπτά] ἑπτὰ καὶ εἴχοσι 
L x5, AMVWSyne zz' Scaliger ἘΣώσιος Sync * ἀναϑεὶς] ἀναϑέμενοσ 
FLAMVWSyne 18 ἔἘδεσμότην LW 19 ἔδ᾽ Sync ὑπὸ Sync ἊἈἀντωνίου] 
᾿Αντωνίου τοῦ υἱοῦ Sync 20 Ἐπρὸς] καὶ πρὸς Sync 21 Ἑαὑτὸν AMV 
ἑαυτὸν Zon Ἐμὲν αὐτὸν tr. F μὲν αὐτὸν μὲν L 22 Ἐχαὶ ἢ Sync 
Ἑαύτοῦ! αὐτῶ P διὰ τὸ γένος om. ESync 

484 

487 

488 

489 
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490 εἰ xol αὐτὸς εἰς Ῥωμαίους ἐξήμαρτεν" ταῦτα φοβούμενος γτολλοῖς 

491 

χρήμασι πεείϑει τὸν ντώνιον ἀνελεῖν “Ἀντίγονον. οὗ γενομένου 

τοῦ δέους μὲν Ἡρώδης ἀπαλλάσσεται, παύεται δ᾽ οὕτως ἡ τοῦ 
“Ἰσσαμωναίου ἀρχὴ μετὰ ἔτη ἑχατὸν εἰχοσιέξ. οἶχος λαμπρὸς οὗτος 
ἣν χαὶ διάσημος γένους τε ἕνεχα χαὶ τῆς ἱερατιχῆς τιμῆς ὧν τε 
ὑπὲρ τοῦ ἔϑνουξ οἱ γονεῖς αὐτοῦ διετεράξαντο. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν διὰ 

τὴν πρὸς ἀλλήλους στάσιν τὴν ἀρχὴν ἀπέβαλον, μετέβη δ᾽ εἰς 
Ἡρώδην τὸν ᾿Αντιττάτρου οἰχίας ὄντα δημοτιχῆς xot γένους ἰδεωτι- 
χοῦ xol ὑπαχούοντος τοῖς βασιλεῦσιν. χαὶ τοῦτο uiv τὸ τέλος τῆς 
Zocauovaíov γενεᾶς σπταρειλήφαμιν. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 418 Syncellus p. 580. 

1 *z]:5 Sync ἐξήμαρτεν] ESyne ἐπεξήμαρτεν (-s FA?SMV) PFAMVW 

ὑπεξήμαρτεν 1, 2 τὸν ἀντίγονον FLVSync.— 3 *uiv om.  ἀπαλάσ- 
σεται E ἀπαλλάττεται Sync δὲ E Sync ἔτοῦ!] τῶν ἀπ᾽ coni, nisi post "4ga- 
uovatov inserere mauis γένους cf. ΧΙ 111, XVI 187, XVII 162, XX 238, 247, 249 
uit.4 4 Ἡσσαμωναίου] PE et ut uid. Sync ἀσαμωναίου FLAW ἀσαμοναίου M 
ἀσσαμονέου V asamonaei Lat — *&xazóv zc L oxc AVW anni CXXV numerantur 
XVI 162  *2a«uxoGo W *ovtoc L — 5 ἔτε om. W — ízgetuxüc] ἱερᾶσ 
E 7 δὲ ESync 9 *oxazovovta L 10 ἀσαμωναίων FAWESync ἀσα- 
uovatov L «ceuovéov M ἀσσαμονέων V ᾿Ασαμωναίου coni, uide ad 4 

Subscriptiones: φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ ιδ΄ (βιβλίον ιδ΄ L) 
PLAM φλαυΐου ἰωσήπου τῆσ ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τέλοσ τοῦ τεσσαρεσχαι- 
δεχάτου λόγου F 
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XV. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ πεντεχαιδεχάτῃ τῶν [o01- 
που ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαϊχῆς ἀρχαιολογέίας. 

Ὡς ληφϑείσης τῆς Ἱεροσολυμιτῶν πόλεως ὑπὸ Σοσσίου xci'Hoo- 

δου Αντώνιος μὲν Ἀντίγονον ἐπελέκισεν ἐν Ἀντιοχείᾳ, Ἡρώδης δὲ 
τεσσαραχονταπέντε τῶν ἐχείνου φίλων πρώτους Ἱεροσολυμιτῶν ἐπαν- 
είλετο χαὶ τὴν πόλιν ἠργυρολόγησεν. 

ὃν τρόπον '"Foxavoc ὃ πρῶτος βασιλ εὺς Ἰουδαίων καὶ ἀρχιερεὺς 

ἀφεϑεὶς ὑπὸ τοῦ τῶν Πάρϑων βασιλέως ρσάχου πρὸς Ἡρώδην ὑπέ- 

στρεέψεν. 
ὡς Ἡρώδης Ἀριστόβουλον τὸν τῆς γυναικὸς Μαριάμμης ἀδελφὸν 

ἀρχιερέα καταστήσας μετ᾽ οὐ πολὺ διαφϑαρῆναι παρεσχείασεν. 
ὡς Κλεοπάτρα τῇ τῶν Ἰουδαίων καὶ Ἀράβων ἐπιβουλεύουσα 

βασιλείᾳ μέρη λαβεῖν αὐτῶν ἴσχυσε παρ᾽ AvtOvríov. 
EE εἰς τὴν Ἰουδαίαν παρουσία. 

PFLAMW 
ἰωσήπου τῆσ ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ λόγοσ πεντεχαιδέχατοσ praemittit 

F Argumenta om. V 1 ἐν τῇ ιε΄ LAMW ἰωσή' που À . 3 numeros 
capitibus addunt α΄ — ιη΄ L α΄ -- ιε΄ W I—XIII Lat 4 ἐπελέχησεν F 
5 με΄ AM φυλῶν Ε  mgotovL ἐπανείλατο PL ἐπανελϑὼν ἀνείλετο AMW 

reuersus extinzerit Lat 6 rav] τὰ χατὰ τὴν F χά vL 7 πρῶτος] 
πρότερον Dindorf post u. 11 (παφεσχεύασεν) haec addit L: ó' ὡσ μετὰ 

τὴν ἀναίρεσιν ἀριστοβούλου κλεοπάτρα ὑπὸ to ἀλεξάνδρασ τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ 

διὰ γραμμάτων παρακληϑεῖσα ἔπεισε τὸν ἀντώνιον μετακαλεσάμενον. ἡρώδην 

ἀνακρίναι τοῦτον περὶ τοῦ φόνου" ὃ δὲ παραγενόμενοσ διελύσατο τὰ ἐγκλή- 

ματα. ε΄ ὧσ ἡρώδησ καταλιπὼν ἀντώνιον χαὶ εἰσ ἱεροσόλυμα ἐλϑὼν. ψευδέσι 

διαβολαῖσ ἀναπεισϑεὶσ τὴν γυναῖχα μαφιάμμην ἀνελεῖν ἠβουλήϑη᾽ καὶ τέωσ 

μὲν τῇ ἐχείνησ κρατούμενοσ φιλοστοργία τοῦ πρὸσ αὐτὴν ἀπέσχετο φόνου ἰώση- 
πον δὲ τὸν ἄνδρα σαλώμησ᾽ αὐτὴ μαριάμμη συνδιαβληϑέντα παραχρῆμα ἀπέ- 

χτειρεν 12 x«l τῶν ἀράβων 1, 18 μέρει λαβὼν 1, αὐτῶν] αὐτὸν Ἐ' αὐτὴν 
L 14 Κλεοπάτρας -- παρουσία] et ad iudaeam peruenit Lat caput antecedens 
(1111) continuans Κλεοπάτρας! x«l oo κλεοπάτρα L καὶ ὧσ χλεοπάτρασ 
sic F caput proximum (ς΄ L) continuantes τὴν om. L παρουσία] παρε- 
γένετο ἥντινα παρολίγον ἡρώδησ ἀνήρει εἰ μὴ παρὰ τῶν φίλων αὐτοῦ κατε- 
σχέϑη Τὶ 
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ὡς Ἡρώδης ἐπολέμησεν ᾿Αρέτᾳ xao ὃν χαιρὸν ᾿Αντώνιος ὑπὸ 
Καίσαρος ἕν τῇ χατ᾽ Ἄχκτιον νικᾶται μάχῃ. 

περὶ τοῦ γενομένου σεισμοῦ xarà τὴν Ἰουδαίαν καὶ τῆς φϑορᾶς 
τῶν ἀνϑρώπων xai τῶν βοσχημάτων. 

λόγος Ἡρώδου πρὸς τοὺς Ἰουδαίους ἀϑυμοῦντας πρὸς τὰ πάϑη ὅ 
χαὶ τὴν ἧτταν τὴν γενομένην. 

ὡς ἀνάγχην ἔχων Ἡρώδης ἀπιέναι πρὸς Καίσαρα νενικηκότα 
διέφϑειρεν Ὑρχαγόν. 

ὡς ἔσχε χαὶ παρὰ Καίσαρος τὴν βασιλείαν χαὶ παρέπεμψεν αὐτὸν 
ἐπ᾿ Αἰγύπτου. 

ὡς Ἡρώδης ἀφικόμενος εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ὑπὸ iam ἐτι- 
μήϑη. 

ὡς ἐπανελϑὼν ψευδέσι διαβολαῖς παρωξύνϑη τὴν γυναῖχα Ma- 
ριάμμην ἀποκτεῖναι. 

περὶ τοῦ λιμοῦ τοῦ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν καὶ Συρίαν γεγονότος 
χαὶ ὡς διέσωσε τὰ πλήϑη καὶ τὰς πόλεις Ἡρώδης. 

κτίσεις πόλεων Ἑλληνίδων ἃς Ἡρώδης ἐποιήσατο. 
ὡς χαϑελὼν ἐν Ἱεροσολίμοις τὸν ἀρχαῖον ναὸν ἄλλον ἀνέστησεν 

μετὰ ἔτη ἑξακόσια διπλοῦν τοῖς μέτροις. 
περιέχει 1 βίβλος χρόνον ἐτῶν ιη΄. 

PFLAMW 

1 ἀρέταν LW ἀρέταν τὸν ἀραβα F 2χατὰ F — 4 βοσκημάτων] νοσημάτων 
M ὃὅ λόγος] καὶ διάλογοσ FL antecedens caput (η΄ L) continuantes — 6 γεναμένην 
P post u. 6 (γενομένην) addit L: 9' ὡσ μετὰ τὴν διὰλαλιὰν ἡρώδησ συμβαλὼν 
toic ἄραψιν ἐνίχησε 1 ἀπιέναι! Dindorf ἀπεῖναι codd. 9 ὡς ἔσχε καὶ] ὧσ ἔσχε 
F zal óc ἔσχε P caput antecedens continuans 10 αἴγυπτον LAMW πολλὰ 
τιμηϑεὶσ ὑπ αὐτοῦ post Αἰγύπτου δα. FL 11 ὡς — ἐτιμήϑη] capiti antecedenti 
adiungit F, om. 1, ἐτιμήϑη] πολλὰ φιλοφρονηϑεὶσ ἐτιμήϑη P. 18 ὡς -- 14 ἀπο- 
χτεῖναι om. Lat ἐπανελϑὼν) ἐπανελθὼν ὁ αὐτὸσ ἀπ᾿ αἰγύπτουῬ μαριάμνην 
M 14 post ἀποχτεῖναι addit L haec: ἐγ΄ ὡσ μετὰ τὸν μαριάμμησ ϑάνατον᾽" λοι- 
μώδησ νόσοσ ἐνσχήψασα" καὶ τὐτὸν τὸν βασιλέα κατέσχεν. ιδ΄ oc to ἀδελφὴῆσ 
τοῦ βασιλέωσ σαλώμησ χοστόβαρον τὸν ἄνδρα αὐτὴσ διαβαλλούσησ πρὸσ τὸν 
βασιλέα ἡρώδησ καὶ αὐτὸν καὶ ἄλλουσ τινασ διέφϑειρεν 10 λιμοῦ! ἀπευχταίου 
λιμοῦ P καὶ Συρίαν] πᾶσαν ἀλλὰ μὴν zal τὴν συρίαν P — 11 κτίσεις] κτίσισ 
FAMW περὶ χτίσεωσ P aedificatio Lat Ἡρώδης! ἡρώδησ ὃ βασιλεὺσ περι- 
βλέπτουσ P ἐποιήσατο] condiderat Lat ^ post u. 17 (ἐποιήσατο) haec addit 
L: ιζ΄ óe χαίσαρ προσέϑετο τῇ βασιλεία ἡρώδου τὸν λυσανίου oixov. Ov 
τινας ζηνόδωρόσ τισ μεμίσϑωτο᾽ διόπερ ἡρωδησ χαριζόμενοσ καίσαρι ναὸν 
αὐτῶ φιλοτιμότατα χοσμήσασ ἀφιέρου. zal ὧσ ἰουδαιοι ἀγαναχτήσαντεσ ἐπὶ 
τοῦτο. ὧσ παρὰ τὸν ἰουδαίων νόμον πολλοὶ διεφϑάρησαν ὑφ᾽ ἡρώδου 18. ὧς] 
ὡσ ἡρώδησ P ἐν Ἱεροσολύμοις) εἰσάπαν P, om. Lat ναὸν] τῶν ἐουδαίων 
ναὺν P ἄλλον] ἄλλον ἀντ᾽ ἐχείνου P ἔτη ἑξακόσια) παρολκχὴν ἐτῶν t&a- 
χοσίων P 19 ὑπάρχοντα post μέτροις add. P 30 χρόνων, — uj] ὀχτο- 
χαίδεχα P δεχαοχτώ F 

1ὅ 
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, 5 " ^/* ^ , ^ 
L 1. Σόσσιος uiv ovv xai Ἡρώδης ὡς χατὰ χράτος ἔλαβον 

Ἱεροσόλυμα χαὶ τιρὸς τούτοις αἰχμάλωτον ᾿Ἵντίγονον, ἡ τιρὸ ταύτης 
2497 3944 ^ M. 2 , - - ) - H * 
ἡμῖν ἐδήλωσεν βίβλος" τὰ ὃ ἐχείνῃ συνεχῆ νῦν ἐροῦμεν. ἐπειδὴ 
γὰρ τῆς ὅλης Ἰουδαίας ἐνεχειρίσϑη τὴν ἀρχὴν Ἡρώδης, τοῦ χατὰ 
τὴν σεόλιν σιλήϑους ὕσοι μὲν ἤσαν ἰδιωτεύοντες ἔτι τἀχείνου φρο- 

γοῦντες ἐν τιροαγωγῇ τούτους ἐποιεῖτο, τοὺς δὲ τὰ τῶν ἐναντίων 
» d , , 

ἑλομένους οὐχ ἐπτέλιτεε τιμωρούμενος xci κολάζων χαϑ᾽ ἑἕχάστην 
€ μι - ^ , * 3 P] - ηη € - 

ἡμέραν. ἐτιμῶντο δὲ μάλιστα πὰρ αὐτῷ Πολλίων ὁ Φαρισαῖος 
xal Σαμαίας ὃ τούτου μαϑητής" :τολιορχουμένων γὰρ τῶν Ἵεροσο- 

T , p ^; 3 * Lf. 

λύμων οὗτοι συνεβούλευον τοῖς ττολίταις δέξασϑαι τὸν 'Hoonv, 5 ' 
2 * NY - ^ ^ ? ^ » ^r; I4 T! 6r ἡ * ^ 

«v9 ὧν xci τὰς ἀμοιβὰς ἀπδλαμβανόν. ὁ δὲ Πολλίων οὗτος καὶ 

χρινομένου “τοτὲ Ἡρώδου τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ τροεῖπεεν ὀγειδίζων Ὑρ- 

xaYQ χαὶ τοῖς δικάζουσιν, ὡς 7 χεερισωϑεὶς Ἡρώδης ἅπαντας αὐτοὺς 

ἐχεεξελεύσεται" xai τοῦτο χρόνῳ χερούβη τοῦ ϑεοῦ τοὺς λόγους αὐτοῦ 

τελειώσαντοος. 
᾽ ^ - , , - € ^ , , 

2. Ev δὲ τῷ τότε χρατήσας τῶν Ἱεροσολύμων ztavva συνεφοθρξι 
» , , ' ^ , 2 , 

τὸν iv τῇ βασιλείᾳ κόσμον ἔτι xal τοὺς εὐττόρους ἀφαιρούμενος, 
' - 2 , * , , ' 

xal συναγαγὼν τιλῆϑος ἀργυρίου xai χρυσίου ztavri τούτῳ TOY 
E * κ᾿ a 3 "X 1^ P] , * 

Ἀντώνιον ἐδωρεῖτο xoi τοὺς “τερὶ αὐτὸν φίλους. azéxvewe δὲ τεσ- 
Z ' , e , 3 Υ ^ 

GaQaxovvaztévve τοὺς τιρώτους ἐχ τῆς αἱρέσεως «ντιγόνου qvAazac 
χιεριστήσας ταῖς “τύλαις τῶν τειχῶν, ἵνα μή τις συνεχχομισϑῇ τοῖς 

-" ) , - , 2 

τεϑνεῶσι, καὶ τοὺς νεχροὺς ἠρεύνων, καὶ πτᾶν τὸ εὑρισχόμενον ἀρ- 

$ 2 — bell. Iud. I 368. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 419. 
qAavtov (φλαουίου Τὴ) ἰωσήπου (lor - που A) ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ λόγοσ 

(βιβλίον L) ιε΄ praemittunt LAM ἰουδαϊχῆσ ἀρχκιολογίασ βίβλοσ ιε΄ V λό- 
γοσ ιε΄ superaddit M 1 σοσσίασ Ῥ Σόσσιος — 3 ἐροῦμεν om. E 
3 τὰ — ἐροῦμεν om. L δὲ FV ἐχείνῃ! coni ἐχκείνησ ῬΕῪ ἐχείνοισ 
AMW συνεχῆ eX συνέχει aut συνέχειν corr. P Ἐπειδὴ] ἐπεὶ LAM 
4 γὰρ] δὲ E 5 ἐδιοτεύοντεσ ΝὟ ἰδιωτεύοντοσ E *Zu) χαὶ ἔτι (ἔτει W) 
LAMW τὰ ἐχείνου PFVE 7 Ἐἐπέλειπε FLV ἀπέλιπε W 8 ἡμέραν 
om. ἃ αὐτοῦ E πολλίων ex πωλίων corr. V πολίων E. ὁ om. PFV 
9 ἔἘσαμαῖοσ PF σαμέασ MV et ex corr. Α sameas Lat Ἐπολυορκουμένων 
L Ἐγὰρ] δὲ 1 *hierosolymitis Lat 10 ᾿δέξασϑαι voto πολίταισ tr. V 
11 Πολλίων] σαμαίασ E sameas Lat, ut supra XIV 172, sed cf. infra ὃ 370 

12 ἐϑανάτου P ϑάνατον M 14 ἐπελεύσεται ῬΕῪ μετελεύσεται E perse- 
queretur Lat 16 Ἐτῷ om. P Ἐγότε! τότε χρόνω L 18 Ἐαργυρίου] 
ἀργυρίου τε LAMW Ἐχρυσοῦ ex χρυσίου corr. P τοῦτο L τούτων W 
20 πέντε om. E 21 τις] τε LAMWE 22 *zui] oi coni, nisi aliam mede- 

lam adhibere males, uelut ὧν καὶ τοὺς v. ἐρευνώντων πᾶν etc. Ἐχαὶ τοὺς 

— πᾶν] mortui uero dum exscrutarentur si quid Lat 
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γύριον ἢ χρυσίον ἢ τι χειμήλιον ἀνεφέρετο τῷ βασιλεῖ, πέρας τε 
χαχῶν οὐδὲν jv* τὰ μὲν γὰρ ἡ πλεονεξία τοῦ χρατοῦντος ἐν χρείᾳ γε- 
γενημένου διεφόρει, τὴν δὲ χώραν μένειν ἀγεώργητον τὸ ἕβδοματι- 
χὸν ἠνάγχαζεν ἔτος" ἐνεστήχει γὰρ τότε" xal σπεείρειν ἕν ἐχείνῳ 
τὴν γῆν ἀπηγορευμένον ἐστὶν ἡμῖν. Ἵντώγιος δὲ λαβὼν αἰχμάλωτον 
τὸν “Ἵντίγονον δέσμιον ἔγνω μέχρι ϑριάμβου φυλάττειν, ἐπεὶ δ᾽ 
ἤχουσεν νεωτερίζειν τὸ ἔϑνος xax τοῦ πρὸς Ἡρώδην μίσους εὔνουν 
Αντιγόνῳ διαμένον, ἔγνω τοῦτον ἐν “Ἵντιοχείᾳ ττελεχίσαι" σχεδὸν 
γὰρ οὐδαμῶς ἠρεμεῖν ἠδύναντο oi Ἰουδαῖοι. μαρτυρεῖ δέ μου τῷ 
λόγῳ Στράβων ὃ Καππάδοξ λέγων οὕτως" "Ἀντώνιος δὲ “Ἀντίγονον 

τὸν ἸΙουδαῖον ἀχϑέντα εἰς ᾿Αντιόχειαν τεελεχίζ, cet. xai ἔδοξε μὲν 

οὗτος τιρῶτος Ῥωμαίων βασιλέα πελεχίσαι, οὐχ οἰηϑεὶς ἕτερον 
τρόπον μεταϑεῖναι ἂν τὰς γνώμας τῶν Ἰουδαίων, ὥστε δέξασϑαι 
τὸν ἄντ᾽ ἐχείνου χαϑεσταμένον Ἡρώδην" οὐδὲ γὰρ βασανιζόμενοι 
βασιλέα ἀναγορεύειν αὐτὸν vzéucwav* οὕτως μέγα τι ἐφρόνουν ττερὶ 
τοῦ πρώτου βασιλέως. τὴν οὖν ἀτιμίαν ἐνόμισε μειώσειν * τῆς 
πρὸς αὐτὸν μνήμης, μειώσειν δὲ xol τὸ πρὸς Ἡρώδην μῖσος.“ 
ταῦτα μὲν ὃ Στράβων. 

ΠῚ: Κατασχόντος δὲ τὴν βασιλείαν Ἡρώδου σπυϑόμενος Ὑρ- 
καγὸς ὃ ἀρχιερεύς, ἣν δὲ παρὰ Πάρϑοις αἰχμάλωτος, ἀφιχνεῖται 
πρὸς Ἡρώδην τῆς αἰχμαλωσίας ἀπολυϑεὶς τρότεῳ τοιούτῳ" Βαζα- 
φράνης καὶ Πάχορος oí τῶν Πάρϑων στρατηγοί, λαβόντες αἰχμα- 
λώτους Ὑρχαγνὸν τὸν πιρῶτον ἀρχιερέα γενόμενον εἶτα βασιλέα xal 
τὸν ἀδελφὸν Ἡρώδου Φασάηλον εἰς Πάρϑους ἀνῆγον. καὶ Φασάη- 
λος μὲν οὐ φέρων τὴν ἐν τοῖς δεσμοῖς αἰσχύνην, πάσης δὲ ζωῆς 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 419. 
1 Ἐπέρας — 25v om. W 2 *zaxovL — 3 διεφόρει ἐν χρεία γενομένου tr. 

V γενομένου FV ἑβδομαδικὸν Cocceji 4 ἐνειστήκει VN. et i. marg. A 
t [1 ὠς 3 , , - , 

ἐνεστήχει M ὃ ἡμῖν ἐστιν (τ. ΠΑΜΝ — 6 *&vryovov 1, μέχρι τοῦ ϑριάμβου 
FLAMVWE δὲ ΕΒ 71 Ἐχαὶ ἐκ LAMW Ἐμῖσοσ VW 58. donisque herodis 

redemptus post Ἐδιαμένον add. Lat; cf. XIV 490 9. οὐδαμοῦ Gutschmid οὐδ᾽ 
ἄλλως coni Ἐἐῤδύναντο LAMW ot om. VE 10 δὲ] uiv FV 11 τῶν 

ἰουδαίων V 12 οὕτωσ P! «vvóc F 13 μεταϑῆναι L'A! 14 ἀνϑε- 

χείνου P καϑεστημένον V 15 αὐτὸν ἀναγορεύειν tr. ΕἾ 16 πρώτου] 
πρὸ τοῦ Gutschmid 17 μιώσειν 1," et ex corr. P; post μειώσειν desideratur 

uelut μὲν τὴν ἀξίωσιν; μειώσειν τι Gutschmid τῆς πρὸς αὐτὸν μνήμης om. 
PFV Lat μιωσειν ex μείωσιν corr. P 18 στράνων F 19 i. marg. β΄ L 

II Lat Ἐπυϑομένου W 20 *ó ἀρχιερεὺσ ὑρκανὸσ tr. F 21 τρόπῳ 
τοιούτῳ] τούτω τῶ τρύτω E βαζαφραμάνησ P βαρζαφραμάνησ FLV βαρ- 
ζαφράνησ ΔΜ βαρζαφραίνησ W barzaframanes Lat 22 αἰχμαλώτους 1. marg. 

suppl. M 24 Ἡρώδου om. W 
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χρείττονα τὸν μετὰ δόξης ἡγούμενος ϑάνατον αὐτὸς ἑαυτοῦ γίνεται 

φονεύς, χαϑωὼς τεροεῖσεον. 

2. Ὑρχανῷ δ᾽ ἀναχϑέντι Φραάτης ὁ τῶν Πάρϑων βασιλεὺς ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἐπιειχέστερον τιροσηνέχϑη, τὸ τῆς εὐγενείας αὐτοῦ διάσημον 
γεροτεετυσμένος. διὰ τοῦτο δεσμῶν μὲν ἀφῆχεν, ἐν Βαβυλῶνι δὲ 
χατάγεσϑαι παρεῖχεν, ἔνϑα καὶ τιλῆϑος ἦν Ιουδαίων. οὗτοι τὸν 
Ὑρχανὸν ἐτίμων ὡς ἀρχιερέα καὶ βασιλέα χαὶ “τἂν τὸ μέχρις Εὐ- 
φράτου νεμόμενον Ἰουδαίων ἔϑνος" τῷ δ᾽ jv ἀγαττητὰ ταῦτα. πιυ- 
ϑόμενος δὲ τὸν Ἡρώδην παρειληφέναι τὴν βασιλείαν ἀντιμετεχώρει 
ταῖς ἐλτείσιν ἐξ ἀρχῆς τε φιλοστόργως διαχείμενος xal τῆς χάριτος 
ἀτεομνησϑήσεσϑαι τεροσδοχῶν, κρινόμενον ὅτι xal μέλλοντα ϑανάτῳ 
ζημιοῦσϑαι τοῦ χινδύνου χαὶ τῆς χολάσεως ἐρρύσατο. λόγους οὖν 

τεροσέφερε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἰέναι παρ᾽ αὐτὸν ἐσπουδαχώς. οἱ δὲ 
γεριείχοντο καὶ μένειν ἠξίουν τὰς ὑπουργίας ἅμα καὶ τὰς τιμὰς 

λέγοντες, ὡς οὐδὲν ἐνδεὲς αὐτῷ τῆς εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς ἢ βασιλεῖς 
τιμῆς ἐξ αὐτῶν εἴη, χαὶ τὸ μεῖζον, ὅτι μηδὲ ἐκεῖ τούτων μεταλα- 

βεῖν δύναται κατὰ λώβην τοῦ σώματος, ἣν bz ᾿ΑἸνειγόνου τεάϑοι, 
τάς T€ χάριτας οὐχ ὁμοίως ἀποδίδοσθαι παρὰ τῶν βασιλέων, ἃς 
ἔλαβον ἰδιωτεύοντες, ἐξαλλαττούσης αὐτοὺς ovx ἀλόγως τῆς τύχης. 

3. Τοιαῦτα χατὰ τὸ συμφέρον ὑττοτεινόντων Ὑρχανὸς :τόϑον 
εἶχεν ἀπιέναι, xol γράφων Ἡρώδης σιαρεχάλει δεῖσϑαι Φραάτου 
χαὶ τῶν ἐχεῖ Ἰουδαίων μὴ φϑονῆσαι δυνάμει χοινὴν ἕξοντι τὴν 
βασιλείαν" ἄρτι γὰρ εἶναι χαιρὸν αὐτῷ μὲν ἐχτῖσαι τὰς χάριτας 
ὧν εὖ πάϑοι καὶ τραφεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ περισωϑείς, ἐχείνῳ δὲ 
χομίζεσϑαι. ταῦτα γράφων Ὑρχανῷ πέμττει xol τταρὰ τὸν Goa- 

$ 14 cf. bell. Iud. I 433. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 419. 
1 τὸν — γίνεται om. W 4 "ἐπιεικέστερον, £o ex Qo corr. Ρ 6 ἔἜχατά- 

yea9oi] seruari Lat Ἐχαὶ χαὶ τὸ LAMW 8 δὲ M et ex corr. A 
ταῦτα] πάντα W —— 9 αντιμεταχωρεῖ V 11 Ἐχρινόμενοσ F ὅτι κρινό- 
μενον tr. LAMWE 12 litt. Ἐτοῦ zwóv|i.ras. L ἐρύσατο FE —— λόγοισ 
E  *ov] δ᾽ οὖν LW δὲ - A δὲ Μ 13 Ἐπροσέφερεν Α' προσεφέρετο PFV 
Ἐπαρ] πρὸσ παρ V αὐτῶν L Ἐἐσπουδακόσιν V οἷ oi ex οὐ aut ὃν 
corr. 1 15 *evvó-,eras.v P  *z]xalL 16 "μηδ᾽ LAMW τούτων μετα- 
λαβεῖν ἐκεῖ tr. E 18 ve] γε LAMW ὡμοίωσ A 19 ἐξαλαττούσησ F 
ovx ἀλόγως om. Lat οὐχ P ἀλόγως] ὀλίγωσ PFA!V τῆς iterat F in 
confinio paginarum 20 χατὰ τὸ] χατοῦ L! κακτοῦ L? χατὰ τοῦ W συμ- 

φέροντοσ LW 231 ἀπεῖναι PFAMVWE καὶ ἡρώδησ δὲ γράφων αὐτῶ παρε- 
κάλει E ἙἘἙφραά-του,υ ex ὕ corr. A. 22 φϑονέσαι LW φϑονῆσαι, ἢ 1. ras. 
man. rec. αὶ δυνάμεως ed. pr. 23 uiv om. W ἐχστισαι ex ἐκστησαι 

corr. P 24 ἐχειυνο P — 25 τοιαῦτα PFLVW παρὰ] περὶ E πρὸς Zon 
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ἄτην τερεσβευτὴν Σαραμάλλαν xal δῶρα πλείω, μὴ διαχωλῦσαι τὰς 
εἰς τὸν εὐεργέτην αὐτοῦ χάριτας ὁμοίως φιλανϑρωπευόμενον. ἣν 
δ᾽ οὐχ ἐντεῦϑεν ἡ σπουδή, διὰ δὲ τὸ μὴ κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸς ἄρχειν 
δεδοίχει τὰς ἐξ εὐλόγων μεταβολὰς xci τὸν Ὑρχανὸν ὑττοχείριον 
ἔχειν ἔσπευδεν ἢ xol παντάπασιν ἐχττοδὼν ττοιήσασϑαι" τοῦτο γὰρ 
ἔπραξεν ἐν ὑστέρῳ. 

4. Τότε μέντοι γε ἐπειδὴ σταρὴῆν πεπεισμένος ἑφέντος τὲ τοῦ 
Πάρϑου xoi τῶν Ἰουδαίων χρήματα “πταρασχομένων, ἁπάσῃ τιμῇ 
δεξάμενος αὐτὸν ἔν τε τοῖς συλλόγοις τὸν πρῶτον ἔνεμε τόπον xal 

χαρὰ τὰς ἑστιάσεις ττροχαταχλίνων ἐξητιάτα πατέρα χαλῶν xal 

σεαντοδαπῶς τὸ τῆς ἐπιβουλῆς ἀνύττοτετον τεραγματευόμενος. ὕπο- 

χαϑίστατο δὲ χαὶ τἄλλα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ἀρχῆς, ἐξ ὧν αὐτῷ 
χαὶ τὰ περὶ τὴν οἰχίαν ἐστασιάσϑη" φυλαττόμενος γάρ τινα τῶν 
ἐπισήμων ἀττοδειχγύειν ἀρχιερέα τοῦ ϑεοῦ, μεταπεμψάμενος ἐκ τῆς 
Βαβυλῶνος ἱερέα τῶν ἀσημοτέρων “1Τνάνηλον ὀνόματι τούτῳ τὴν 
ἀρχιερωσύνην δίδωσιν. 

5. Εὐθὺς οὖν οὐχ ἤνεγκεν “λεξάνδρα τὴν ἐπήρειαν, ϑυγάτηρ 
μὲν Ὑρχανοῦ, γυνὴ δὲ ᾿1λεξάνδρου τοῦ ᾿Τριστοβούλου βασιλέως, ἐξ 
᾿Ἵλεξάνδρου παῖδας ἔχουσα τὸν μὲν ὥρᾳ κάλλιστον ᾿Ἱριστόβουλον 
χαλούμεγον, τὴν δὲ Ἡρώδῃ συνοικοῦσαν Π]αριάμμην εὐμορφίᾳ διά- 
σημον. ἐτετάραχτο δὲ καὶ χαλεπῶς ἔφερεν τὴν ἀτιμίαν τοῦ σπαι- 
δός, εἰ πτεριόντος ἐχείνου τῶν ἐπιχλήτων τις ἀξιοῦται τῆς ἀρχιερω- 

σύνης, καὶ γράφει Κλεοττάτρᾳ. μουσουργοῦ τινος αὐτῇ συμπραγμα- 
τευομένου τὰ περὶ τὴν χομιδὴν τῶν γραμμάτων αἰτεῖσϑαι παρ᾽ 

Αντωνίου τῷ παιδὶ τὴν ἀρχιερωσύνην. 
6. ἀἀντωνίου δὲ ῥαϑυμότερον ὑτταχούοντος, ὃ φίλος αὐτοῦ 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 420. 

1 σαραμάλαν V σαράμαλλον W saramallum Lat πλείω, ὦ ex corr. L 

Ἐδιαχολύσαι P 2 φιλανϑρωπευόμενοσ LAMW 3 δὲ E 4 ἐδεδοίχει 
LAMVWE εὐλόγων] codd. ELat ἀλόγων coni — 5 ἔχειν om. M — xai om. 
AM 7 Ἐἐπεὶ παρῆν LAM συμπεπεισμένοσ LAMWE *«gérroo FLW 

ἀφιέντοσ V haud male τε om. LAMWE 9 Ἐδιαδεξάμενοσ V * t€ 
ἐν tr. W 10 *z«o& τὰς] παρ᾽ 1, Ἐξξηπάντα W Ἐπατέρα: A 
11 Ἐπαντοδαπῶς] παντελῶσ FV Ἐπραγματευυόμενοσ W ὑποχαϑίστο 
F ἀποχαϑίσταται E 12 συμφέρον om. W 13 i. marg. y Τὰ * coa] 
τῶν οἰχείων τινὰ LAMW 14 Ἐἐπισίμων P — ἀποδειχνύναι Ὲ ϑεοῦ) λαοῦ 
LAMWE  *mguetaniuwavtoo W — 15 *rOv ἀσήμων W ἀνανίηλον F ἀνά- 
»ov 1, ἀναῆλον V ἀνάηλον E ᾿Ανάνηλον Syncellus et chronographi — 17 *ézu- 
ρειαν P 18 "ἀλεξάνδρου, o ex o corr. uid. A 19 "ωραι P 20 *xaAov- 

μενον] λεγόμενον LAMW Ἐδὲ] δ᾽ FLAMV, οἱ. *zpoóyv P!  μαριάμην 
ΜῈ X 24 Ἐαντεῖσϑαι P 
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) . , ^ ' , * * 3 

“Πέλλιος εἰς Ιουδαίαν ἐλϑὼν ἐγιί τινας χρείας ὡς εἶδεν τὸν “ίρι- 
, ^ , - er ^ * ^ a - 

στόβουλον, ἠγάσϑη ve τῆς ὥρας xci τὸ μέγεϑος καὶ κάλλος τοῦ 
B , ) T7 ^ * , - - 

γιαιδὸς ἐθαύμασεν, ovy ἧττον δὲ τὴν ]αριάμμην συνοιχοῦσαν τῷ 
AU E Ἢ |^ 5 ^^ , * ^ -/ Ἶ * , 

βασιλεῖ, «al δῆλος ἣν χαλλέπεαιδά vivo τὴν “Ιλεξάνδραν διειληφώς. 
S 7 ^ , ) - , , ) 

ἐχείνης δὲ εἰς λόγους ἐλϑούσης αὐτῷ :τείϑει γραψαμένην ἀμφοτέ- 
ρων cixóvag ἰντωνίῳ διαπέμψασθαι: ϑεασαμένου γὰρ οὐδενὸς 
) , r4 ie. ? x - "v ERU 
ἀτευχτήσειν ὧν ἀξιοῖ. τούτοις ἐπαρϑεῖσα τοῖς λόγοις die&avOga 

Ἶ H ΄ , ^ , ) , ^4? ) 

χέέμτιει τὰς εἰχόνας “Ἱντωνίῳ᾽ xal “Πέλλιος ἐτερατεύετο λέγων οὐχ 
3 , ) - ν -Ξ 7 - , ^ E. 

ἐξ avOoowov αὐτῷ δοχεῖν, ἀλλά τινος ϑεοῦ γενέσϑαι τοὺς :ταῖδας. 
ἐπραγματεύετο δὲ δι᾿ ἑαυτοῦ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἑλχύσαι τὸν “1ν- 

, € ' ' ' er ih : E 9i E € A P 

τώνιον. ὁ δὲ τὴν μὲν χόρην ἡδέσϑη μετατοέμτεεσϑαι γεγαμημένην 
€ , ' ' 2 T , E] - , ( ' , 
Ἡρώδῃ χαὶ τὰς εἰς Κλεοττάτραν ἐχ τοῦ τοιούτου διαβολὰς φυλαττό- 

» ^ y , ' us ' 2 , , 

μένος, éxégveAAe δὲ σιέμστσειν τὸν τιαῖδα σὺν εὐτιρετεξίᾳ τιροστιϑείς, 
^ ^ , , ) , * € τῳ. 2 P 

εἰ μὴ βαρὺ δοχοίη. τούτων ἀπενεχϑέντων τιρὸς Ἡρώδην οὐχ ἀσφα- 
, c “ἡ η , ' J , ^ , 

λὲς ἔχρινεν ὥρᾳ τε χάλλιστον ὄντα τὸν “Τριστόβουλον, ἑχχαιδεχαέτης 
» , , , , ' P] 

yàg ὧν ἐτύγχανεν, xoi γένει πιρούχοντα ττέμττειν zapà τὸν «Αντώ- 
γιον, ἰσχύοντα μὲν ὡς οὐχ ἄλλος ἐν τῷ τότε Ῥωμαίων, ἕτοιμον δὲ 

- ES 2 ^ € ^ ^ j ^ 5 ^f, 

τοῖς ἐρωτιχοῖς αὐτὸν ὑτεοϑεῖναι xol τὰς ἡδονὰς ἀπαραχαλύπτως 
- , [^ 2 , 5 , , 

ix τοῦ δύνασϑαι ποριζόμενον. ἀντέγραψεν ovv ὡς, εἰ μόνον ἐξέλ- 
- , M , ^o; * - 3 

Dor τῆς χώρας τὸ μειράκιον, ἅπαντα ztoAÉuov χαὶ ταραχῆς ava- 
΄ 2 d , , ^N ' 2 

γελησϑήσεται Ἰουδαίων ἐλπεισάντων μεταβολὴν καὶ νεωτερισμὸν ἔτ 
*, - ἄλλῳ βασιλεῖ. 

1. Τούτοις δὲ "σά τὸν Ἵντώ ἔγνω μὴ μέχρι . Τούτοις δὲ τταραιτησάμενος τὸν «Αντωνιον ἔγνω μὴ μέχρ 
' 2 ^t. ^ ἊΣ * ^ 2 - 34^5* ^ - 

παντὸς ἀτιμαζειν τὸν τιαῖδα χαὶ τὴν “λεξάνδραν, ἀλλὰ xai τῆς 

$ 26 cf. bell. Iud. I 439. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 421. 
1 ἘΔέλλιος! γελλαῖοσ LAMW gellius Lat εἰς] εἰσ τὴν E. — *ióev L 

*yuotoUg V ὃ Ἐἐϑαύμασε τοῦ παιδὸσ tr. FV *ói] δὲ καὶ LAMWLat 

— fort. recte μαριάμην E 5 Ἐαὐτῶ- A 6 Ἑεώκόνας] curo sixdvag. b 
; Ἐρυδενὸς — 1 ἀξιοῖ] petitiones eius omnibus modis implebit Lat — 1 *dcvsv- 
- χτήσει»] αντεχτησειν P. ἀϑετήσειν ΕὟ ἀτυχήσειν Ernesti — 8 4έλλιος] γελλαῖοσ 
— LAMW gellius Lat 9 γίνεσϑαι P 10 δι᾿ αὐτοῦ FLAMVW τὰς om. 

— VW 11 *gé£o9s] αἱδεῖσϑαι ex ἡδεσϑαι corr. 1, 12 διαβολὰσ ἐκ τοῦ τοιούτου 
a. VE τοῦ τοιούτου] τούτου M 13 Ἐἐπέστελλεν L 14 βαρὺσ cod. 
. Busb. E βαρὺ Zon *óoxoisv LW 15 *go« ex corr. M ev ὥρα P 

 *gyra] sive. M — *róv om. LAMW ἐκχεδεχαέτησ P. ἐχχαιδεχαἕτησ, ἡ ex ἢ 
LS v » 

corr. A ἐχχαιδεχαετὴσ E 17 *&4400 LAM *éy] ex ev corr. ἃ, om. V 

*év τῷ τότε om. Lat *iroui00 L 20 ἐμπλησϑήσεται LAMWE 
ὑποπλησϑήσεται V 21 * Ἰουδαίων] τὰ ἰουδαίων LAMW — 23 Ἐπαραιΐπαραι- 

— tq4ocusvoo V 
Iosephus III. 22, 
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γυναικὸς ϊαριάμμης ἐγχειμένης λιπταρῶς ἀποδοῦναι ταδελφῷ τὴν 
ἀρχιερωσύνην, χαὶ συμφέρειν αὐτῷ χρίνων, ἵνα μηδ᾽ ἀποδημῆσαι 
δυνατὸν ἢ τετιμημένῳ, σύλλογον ποιήσας τῶν φίλων ἠτιᾶτο πολλὰ 
τὴν “Τλεξάνδραν, χρύφα τὲ ἐπιβουλεῦσαι λέγων τῇ βασιλείᾳ καὶ 
διὰ τῆς Κλεοτάτρας πράττειν, ὅπως αὐτὸς μὲν ἀφαιρεϑῇ τὴν ἀρ- 
χήν, τὸ δὲ μειράχιον ἀντ᾽ αὐτοῦ τταραλάβη τὰ πράγματα διε “ν- 
τωνίου. xal ταῦτα βούλεσθαι μὲν ἐχείνην οὐ δικαίως, ὅπότε xal 
τὴν ϑυγατέρα συνατπτοστεροίη τῆς οὔσης αὐτῇ τιμῆς καὶ ταραχὰς 

ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ πραγματεύοιτο, στολλὰ πονήσαντος αὐτοῦ xal χτη- 
σαμένου χινδύνοις οὐ τοῖς τυχοῦσιν. οὐ μὴν ἀπομνημονεύσας 
αὐτὸς ὧν οὐ χαλῶς ἐχείνη τιράξειεν ἀποστήσεσϑαι τοῦ δίχαιος 

εἶναι περὶ αὐτούς, ἀλλὰ xol νῦν ἔφη διδόναι τῷ παιδὶ τὴν ἀρ- 
χιερωσύνην xal πάλαι προχαταστήσασϑαι τὸν νάνηλον σται- 
δίου “πταντάπασιν ὄντος “Τριστοβούλου. τοιαῦτα δὲ λέγοντος ovx 
ἀσχέπτως, ἀλλ᾽ ὅπερ ἠξίου μάλιστα πεφροντισμένως εἰς ἀπάτην 
γυναικῶν xci τῶν συμπαραληφϑέντων φίλων, περιπαϑὴς ἅμα καὶ 
χαρᾷ τῶν οὐ προσδοχηϑέντων xci δέει τῆς ὑποψίας ᾿1λεξάνδρα 
μετὰ δαχρύων ἀττελογεῖτο. «τερὶ μὲν τῆς ἱερωσύνης φαμένη πᾶν 
ὅτιοῦν oz ἀδοξίας σπουδάσαι, βασιλείᾳ δὲ μήτε ἐπιτίϑεσθαι μήτ᾽ 
ἄν, εἰ xai τιρὸσίοι, βούλεσθαι λαβεῖν, xal νῦν ἀποχρώντως τιμῆς 
ἔχουσα διὰ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐκείνου xal τὴν ἀσφάλειαν τὴν £x τοῦ 
δύνασθαι μᾶλλον ἑτέρων ἄρχειν αὐτὸν ἅπαντι τῷ γένει τεεριοῦσαν. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 406. 

1 μαριάμησ E — 2 Ἐἀρχιερωσύνην, coy suppl. 7 *evvó ΕἾ *zolv&w 

L μηδὲ E 23 "τετιμημένω, o ex ov corr. L tali praeditus — honore Lat 
5 , ν $ 4 ? - τ 

Ἐποιήσας] οὖν ποιήσασ LAMW Lat — 6 *ó om. W Ἐπαραλάβεϊ L ταν 

βούλεσθαι V ut uid.; nam z superius cum insequenti P in unum coaluit — ge- 

βουλεῦσϑαι LAMWE postulasse Lat — 8 συναποστεροίη] i. marg. À συναποστε-᾿ 
οι 

ρώη (-ὠιη A) PLAM!VW συναποστερῶν F συναποστερωὴ M συναποστεροῖ, 0L 
i. ras. E Ἑαύτῇ] αὐτῶ F 9 Ἐχτισαμένου P 10 *rozg ov tr. V 

11 Ἐπράξοιεν M 12 τὴν ἱερωσύνην LAME 18 πάλαι προχαταστήσασϑαῃ 
olim ordinasse se Lat Ἐπροχαταστήσασϑαι!] πρὸ τοῦ καταστήσασϑαι (κατα- 

στησεσϑαι P) ῬΕΥ͂ ἀνάηλον VE 14 τοιαῦτα, οἱ ex corr. L. Aaec Lat 
δὲ om. LAMVWE 15 ἀλλ᾽ ὅπερ ἠξίου] ἀλλὰ E ὅπερ ἠξίου ἀλλὰ Bekker 

Ἐμάλιστα om. W πεφροντισμένωσ μάλιστα tr. E Ἐπεφροντισ- 
μένοσ L 10 ἐτῶν γυναικῶν LAMW *vor παραληφϑέντων 1, καὶ 
om. E 11 ἔἜχαρᾷ] ὑποχαρὴσ LAMW 18 "ἱεροσύνησ P — 19 ὁτοιοῦν W 
Ἐβασιλέα W Ἐ μήτε] μήποτ᾽ ΡῈ μηδέποτ᾽ V Ἐἐπιτίϑεσϑαι) desiderasse | 
Lat ἐπιϑέσϑαι coni μήτε E 20 Ἐπροσίοι] ob/atum essct Lat 21 xal] | 
ὡς Naber, quod non intellego 22 αὐτὸν] αὐτὴν W 
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γῦν τὲ νενιχημένη ταῖς εὐεργεσίαις δέχεσϑαι μὲν εἰς τὸν υἱὸν τὴν 
τιμήν, ἔσεσθαι δὲ πρὸς γεᾶν ὑτεήχοος, τιαραιτεῖσϑαι δὲ κἄν εἴ τι 
διὰ γένος καὶ τὴν οὖσαν αὐτῇ παρρησίαν :τροτιετέστερον b; ἀνα- 
ξιοεαϑείας δράσειεν. οὕτως ἀλλήλοις ὁμιλήσαντες καὶ σπουδαιόΞ 

régov ἢ ϑᾶττον ἐν δεξιαῖς διελίοντο σιάσης ὑποψίας, ὡς ἐδόκουν, 

ἐξῃρημένης. 
III. 1. 'O δὲ βασιλεὺς Ἡρώδης εὐθὺς μὲν ἀφαιρεῖται τὴν ἀρ- 

χιερωσύνην νάνηλον ὄντα μέν, ὡς xal πιρότερον εἴπομεν, οὐχ 
ἐπιχώριον, ἀλλὰ τῶν big Εὐφράτη y ἀπιῳχισμένων Ἰουδαίων" οὐ 
γὰρ ὀλίγαι μυριάδες τοῦδε τοῦ λαοῦ χιερὶ τὴν Βαβυλωνίαν ἀτεῳ- 
χέσϑησαν. ἔνϑεν ἣν “νάνηλος ἀρχιερατιχοῦ γένους xai σπτάλαι 
χατὰ συνήϑειαν Ἡρώδῃ UM TERS τοῦτον αὐτὸς μὲν ἐτίμη- 
σεν, ὅτε τὴν βασιλείαν “ταρέλαβεν, αὐτὸς δὲ χατέλυσεν ἐπὶ τῷ 
“αὖσαι τὰς οἰχείας ταραχὰς παράνομα ποιῶν" οὐ γὰρ ἄλλος γέ 
τις ἀφῃρέϑη τὴν τιμὴν ἅπαξ παραλαβών. ἀλλὰ πρῶτος μὲν “4ν- 
τίοχος ὁ Ἐπιφανὴς ἔλυσε τὸν νόμον ἀφελόμενος μὲν Ἰησοῦν, χατα- 
στήσας δὲ τὸν ἀδελφὸν ᾿Ονίαν, δεύτερος δὲ “Τριστόβουλος Ὑρκανὸν 

ἀφείλετο τὸν ἀδελφόν, Ἡρώδης δὲ τρίτος ἀντιτιαρέδωχεν τὴν ἀρ- 

χὴν :Τριστοβούλῳ τῷ παιδί. 
2. Καὶ τότε μὲν ἐδόχει τεϑεραττευχέναι và scegli τὴν οἰκίαν. 

οὐ μὴν ὕστερ εἰχὸς ἢν ἐν διαλλαγαῖς ἀνυτειότιτως διετέλει, τὴν .41λε- 
ξάνδραν ἐπί τε τοῖς ἐγχειρηϑεῖσιν ἤδη καὶ καιρὸν εἰ λάβοιτο γεω- 
τέρων πραγμάτων ἠξιωκὼς δεδοικέναι. ε εσσεεθεεῖν οὖν £y τὲ τοῖς 
βασιλείοις διατρίβειν xal μηδὲν am^ ἐξουσίας δρᾶν, ἐτειμελεῖς τὲ 

ἦσαν qvAaxaí, λανϑάνοντος οὐδ᾽ εἴ τι πρὸς τὴν χαϑ᾽ ἡμέραν δί- 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 422. 
1*»v» LAMW νενιχημένην LAMW 8 διὰ τὸ γένοσ LAMVW 

οὐσαν] praesentem Lat προσοῦσαν coni παρουσίαν F ἀξιοπαϑείασ V 
ἃ χαὶ — 5 διελύοντο] dectris datis reconciliantur Lat χαὶ suspectum, nisi 

mox post δεξιαῖς excidit γενόμενοι ϑᾶττον ἢ σπουδαιότερον coni ὅ ἐν] 
ἐπὲ coni διελύετοτο, ετὸ deletum V διελύετο ΒΞ *zx&onc -- 6 ἐξῃρημένης 
om. W — i. marg. /// Lat 8 ἀνάηλον FVE Ἐῤντα — 13 χατέλυσεν 
om. Lat εἴπαμεν PF — 9 τῶν] tv P — *&zmosucuévov F 11 ἀνάηλοσ 
FVE 12 ἕἙσπουζαζόμενοσ sic F Ἐῤξτίμησε V 18 *óve om. 7 *zagaAa- 

Bà» V 14 οἰχίασ E — &AAocexcorr.L γε om. PFV 17 δεύτερος — 18 
ἀδελφόν ἷ. marg.suppl m.2 M δεύτερον V 18 ἀφείλατο PFV 20 ἔτὰ om. 
L περὶ] χατὰ περὶ F κατὰ E 21 εἰκὸς] ἐχεῖνοσ PFV ἦν om. PFLVW 
22 ἐγχειρισϑεῖσιν PFLV λάβοιτο] λάβοι V λάβοι τῶν W 23 ἠξιωχὼσ 
δεδηλωκέναι (litt. κὼσ δεδηλωκέναι in loco uacuo relicto suppl. 4) LAMW, i. marg. 
yo δεδοιχέναι AM 234 ἀπ ἐπ LAMVWE — 25 φυλακαὶ αἵ φυλακαὶ LAMWE 
φύλαχεσ PEV λανϑάνοντος] καὶ λανϑανόντωσ FAMVW καὶ λανϑανόντοσ L 
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αἰταν ἐπιτηδεύοιτο. ταῖτα πάντα xarà μιχρὸν ἐξηγρίου αὐτὴν καὶ 
μῖσος ἐπεφύετο" φρονήματος γὰρ ἔμπλεως οὖσα γυναιχείου τὰς 
&x τῆς ὑποψίας ἐσειμελείας ἀνηξιοπάϑει, :ταντὸς οὑτινοσοῦν a&- 
οὖσα μᾶλλον ἢ τῆς παρρησίας στερομένη τιμῆς εὐπρεπείᾳ μετὰ 
δουλείας χαὶ φόβων χαταζῆν. ἔπεμιτεν οὖν παρὰ τὴν Κλεοττάτραν 

ἐν οἷς εἴη συνεχὲς ὀδυρομένη xci παραχαλοῦσα προσβοηϑεῖν αὐτῇ 
κατὰ δύναμιν. ἡ δὲ λαϑοῦσαν ἐχέλευσεν ἐπ᾿ Αἰγύπτου σὺν τῷ 
παιδὶ πρὸς αὐτὴν ἀποδιδράσχειν. ἐδόχει ταῦτα xci τεχνάζεται 

τοιάδε" δύο λάρναχας ὡς εἷς ἐχχομιδὴν νεχρῶν “ταρασχευασαμένη 

ταύταις αὐτὴν καὶ τὸν υἱὸν ἐνέβαλεν, ἐπιτάξασα τῶν οἰχετῶν τοῖς 

συνειδόσιν διὰ νυχτὸς ἐχφέρειν. ἣν δὲ τοὐντεῖϑεν ἐπὶ ϑάλατταν 
δδὸς αὐτοῖς xal τελοῖον, ὃ διατελεύσειν εἰς τὴν “ἴγυτττον ἔμελλεν, 
γιαρεσχευασμένον. ταῦτα Σαββίωνι τῶν ἐχείνης φίλων αἴσωττος 
οἰχέτης αὐτῆς ἀπαγγέλλει τεροττεσὼν ὡς εἰδότι φράσαι. πυϑό- 
μενος δὲ Σαββίων, καὶ γὰρ ἦν ἐχϑρὸς Ἡρώδου [πρότερον], ὅτε τῶν 
ἐπιβουλευσάντων “Ἵντιπτάτρῳ xarà τὴν φαρμαχείαν εἷς ἐνομίζετο, 
τὸ μῖσος ὑτεαλλάξεσθϑαι τῇ τπτερὶ τὴν μήνυσιν εὐνοίᾳ προσεδόκησεν 
χαὶ καταλέγει τῷ βασιλεῖ τὴν τῆς -Ἰλεξάνδρας ἐσειβουλήν. ὃ δὲ 

τὴν μὲν ἕως τῆς ἐγχειρήσεως ἐάσας προελϑεῖν ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ τοῦ 
δρασμοῦ συνέλαβεν, σπαρῆχεν δὲ τὴν ἁμαρτίαν. χαλεττὸν μὲν οὐδέν, 

εἰ xai σφόδρα βουλομένῳ ἣν αὐτῷ, διαϑεῖναι τολμήσας. ov γὰρ 
ἂν ἀγασχέσϑαι Κλεοτάτραν αἰτίαν ἐπὶ τῷ «eic αὐτὸν μίσει λα- 
βοῦσαν, ἐμφαίνων δὲ μεγαλοψυχίαν μᾶλλον ἐξ ἐπιειχείας αὐτοῖς 

PFLAMYWE Lat Zonaras I p. 422. 

1 αὐτὴν ἐξηγρίου tr. FLAMVWE τ᾽ αὐτὴν coni 2. *uicoc] μέσοσ P 
ὑπεφύετο LAMWE οὖσα ἔμπλεωσ tr LAMW τὰς] τε P, om. FVW 
3 ὑποψίας] ὑπόπτου FV ἀνηξιωπάϑει L ἂν ἠξιοπαϑεῖ F *xavteg P 

Ἐρὑτινοσοῦν] ovtivooc FLAMVW 4 παρρησίας] παρούσησ LAMWE ἔστε. 
ρουμένη W 5 φόβον LV metu Lat φόβου ed. pr. Ἐχαταζεῖν 1 6 *eiev 
P συνεχῶσ FLAMVW ἔἕπρὸσ βοήϑειαν W 7 ἐκέλευεν LAMWE 
8 Ἐταῦτα) τε ταῦτα FV 9 τοιάδε] τοιαῦτα Εἰ 10 ταύταις --- ἐνέβαλεν) 

in quibus et seipsam et filium mitti dixit Lat αὐτῇ PF αὑτὴν E et ex corr. A 
ἑαυτὴν Zon ἐνέβαλεν] ἐνέβαινεν PF fort. recte 12 Ἐπλεῖον ὃ] ὦ LME 
etex corr. A in qua Lat ἔμελλε FV ἔμελλον LAME et Lat, in quo nauigarent 

13 παρασχευασμένον LE! σαβίωνι ME — *r:o LAMW et ut uid. Lat 
*ézelvous F Ἐρίλω LAMW et ut uid. Lat * «iGomoc, «t 1. ras., 

c« suppl. m. 1 À ἔσοποσ P ἔσωποσ W 14 ἀπαγγέλει FE! προσπεσὼν 
FLAMVW πρὸσ αὐτὸν ante φράσαι add. LAMW φράσασ LA! πειϑό- 
μενόσ P — 15 σαβίων M πρότερον] πρὸσ αὐτὸν PFV, om. Lat — i6 φαρ- 
μακίαν P 11ὑπαλλάξασϑαι PFLAM τῆσ PFV — εὐνοίασ PFV ἐννοία W 
19 *éxevrogogo PFV 20 χαλεπὴν E 21 βουλομένῳ) Hudson βουλόμενον 
codd. E  *ó9zve: LW 22 ἂν om. PFVWE πρὸς αὐτὸν] xat' αὐτοῦ E 

29 *ucAAov) διὰ τὸ μᾶλλον Naber; haeret corruptela * «vri coni 
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συνεγνωχέναι. ιρούχειτο μέντοι σπιαντάπασιν αὐτῷ τὸ μειράχιον 

ἐχικοδὼν “πποιεῖσϑαι, τὸ δὲ μὴ ταχὺ μηδ᾽ ἅμα τοῖς τεετεραγμένοις 
ἐδόχει σπιιϑανώτερον εἰς τὸ λανϑάνειν. 
: 8. Καὶ τῆς σχηνοτεηγέας ἐπεχούσης, ἑορτὴ δέ ἐστιν αὕτη, cag. 
ἡμῖν εἰς τὰ μάλιστα τηρουμένη, ταύτας τὰς ἡμέρας ὑττερεβάλλετο 
χαὶ zog εὐφροσύναις αὐτός τὲ καὶ τὸ λοιτιὸν τελῆϑος ἣν. ἐχίνη- 
σεν δ᾽ αὐτὸν ὅμως χὰχ τῶν τοιούτων ἐπισπεῦσαι τὰ ττερὶ τὴν 
σπιροαίρεσιν ἐμφανῶς “ταροξύνων ὃ φϑόνος. τὸ γὰρ μειράχιον “1ρι- 
στόβουλος ἕβδομον ii τοῖς δέχα γεγονὸς ἔτος, ἐπειδὴ κατὰ τὸν 
γόμον ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸν βωμὸν συντελέσων τὰ ϑύματα, τόν τὲ 
χόσμον ἔχων τὸν τῶν ἀρχιερέων xal τὰ περὶ τὴν ϑρησχείαν ἐχτε- 
λῶν, κάλλει τὲ χάλλιστος καὶ μεγέϑει πλέον ἢ πρὸς τὴν ἡλικίαν 
ὑπτεράγων, τοῦ γε μὴν περὶ τὸ γένος ἀξιώματος πλεῖστον ἐν τῇ 
μορφῇ διαφαίνων, ὅρμή ve τῷ τελήϑει πρὸς αὐτὸν εὐνοίας ἐγένετο 
χαὶ τῶν “Ἱριστοβούλῳ τῷ τιάτύτεῳ τιετεραγμένων ἐναργὴς ἥ μνήμη 
παρέστη, γικώμενοί τὲ χατὰ μιχρὸν ἐξηλέγχοντο τὰς διαϑέσεις χαί- 
ροντὲς ὁμοῦ cl συγχεόμενοι, χαὶ φωνὰς εὐφήμους εἰς αὐτὸν ἀφ- 
ἱέντες εὐχαῖς μεμιγμένας, ὡς ἐμφανῆ γενέσϑαι τὴν εὔνοιαν τῶν 
ὄχλων χαὶ προ:τετεστέραν ἐν βασιλείᾳ δοχεῖν τὴν ὧν ττεπόνϑεσαν 
ὅμολογίαν. ἐπὶ τούτοις ἅπασιν Ἡρώδης ἔγνω τὴν προαίρεσιν, ἣν 
εἶχεν εἰς τὸ μειράκιον, ἐξεργάσασϑαι. καὶ τῆς ἑορτῆς χεαρελϑού-- 
σης εἱστιᾶτο μὲν ἐν Ἱεριχοῦντι δεχομένης αὐτοὺς τῆς ᾿πλεξάνδρας, 

φιλοφρονούμενος δὲ τὸ μειράκιον zal τεροέλχων εἰς ἀδεῆ χυύτον 
ἕτοιμος ἣν συμπαίζειν xai γεαγιεύεσϑαι χεχαρισμένως ἐχείνῳ. τοῦ 

S 53 cf. bell. Iud. I 457. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 422. 
2 ποιῆσαι E μὴδὲ E — 3 πιϑανότερον A'W 4 ἐπεχούσης! ἐχούσησ 

FV ἐνστάσησ LAMWE cum — uenisset (h. e. ut uid. ἐπελϑούσης) Lat δ᾽ 

FLA!'VW ὃ ἐσ V ταὐύτησ V 6 εὐφροσύναις] Cocceji εὐφροσύνασ codd. 
7 τὰ om. Ὁ 8 παρωξύνων 11) — 9 γεγονὼσ L'VE 10 “τὰ ϑαύματα P 
11 περὶ πρὸσ PFVE 12 Ἐχάλλει τε χάλλιστος Om. Lat πλέον ἢ] πλείονι 
E 13 *yg] τε PF 14 "τῷ zAj9&] τῶνλήϑει P 15 Ἑτῶν) τὸν W 

*j om. PFV 16 *vuicouugvor A irritati Lat 17 Ἐεὐφήμωσ V 18 ὡς] 
ὥστε E ἕτοῦ ὄχλου 19 προπετέστερον PFV ἐν] ἐμ], ἢ ἐν Cocceji 
πεπόνϑεσαν) ἐπεπόνϑεσαν ΕὟ εὖ πεπόνϑεισαν LAMW et Lat, in quo est aliorum 
praeterita beneficia 320 πᾶσιν FV ἅπασαν LW et ex corr. ἃ ἔἘπροαίρεσιν]) διά- 

9scwv V 22 *zla ἱεριχοῦντα ΕἾ 23 *xgocAzov — 342, 2 ἀλύοντες] illiciebat 
ad affluentiam potionis paratus colludere uel iuueniliter ad gratiam illius iocari 
et loco aestiuo illic existente collecti simul exierunt refrigerium captantes Lat 
προσέλχων FE προελϑὼν  ἀδεᾷ E πότον] PLat τόπον FLAMVWE 

ΕΞ , , » 0 
24 συνπαιζειν P προσπαίζειν ἘΞ νεανιεύεσθαι, εὖ 5.1, Ἐχεχαρισμένωσ M 

Ἐξχείνῳ om. V 
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δὲ περὶ τὸν τύπον ἰδιώματος ϑερινωτέρου τυγχάνοντος συνειλεγ- 
μένοι τάχιον ἐξῆλϑον ἁλύοντες, χαὶ ταῖς κολυμβήϑραις ἐπιστάντες, 
αἱ μεγάλαι περὶ τὴν αὐλὴν ἐτύγχανον, ἀνέψυχον τὸ ϑερμότατον 
τῆς μεσημβρίας. χαὶ τιρῶτον μὲν ἑώρων τοὺς νέοντας τῶν οἶκε- 
τῶν καὶ φίλων, ἔπειτα ττροαχϑέντος xol τοῦ μειραχίου τῷ χαὶ τὸν 

Ἡρώδην παροξῦναι, τῶν φίλων οἷς ταῦτα ἐτιιτέταχτο σχότους ἐπέ- 

χοντος βαροῦντες ἀεὶ xci βαπτίζοντες ὡς ἐν τεαιδιᾷ νηχόμενον οὐχ 
ἀνῆχαν, ἕως xal παντάπασιν ἀπτοτεγῖξαι. xol διεφϑάρη μὲν ov- 
τως :1ριστόβουλος, ὀχτωχαίδεχα μὲν οὐ πάντα βιοὺὶς ἔτη, τὴν δ᾽ 
ἱερωσύνην χατασχὼν ἐνιαυτόν, ἣν Τνάνηλος ἐχομίσατο πάλιν. 

4. Ἐξαγγελϑέντος δὲ vov πάϑους ταῖς γυναιξὶν εὐϑὺς μὲν ἐχ 

μεταβολῆς ϑρῆνος ἣν ἐπὶ τεροχειμένῳ τῷ νεχρῷ xol πένϑος ἄσχε- 
τον, Υ̓ τε πόλις τοῦ λόγου διαδοϑέντος ὑτεερήλγει πάσης ἑστίας 

οἰχειουμένης τὴν συμφορὰν ὡς οὐχ iv ἀλλοτρίῳ γενομένην. “41λε- 

ξάνδρα δὲ χαὶ μᾶλλον ἐχπαϑὴς ἣν συνέσει τῆς ἀπωλείας, τὸ μὲν 

ἀλγοῦν ἐχ τοῦ γινώσκειν ὅτέως ἐπράχϑη γλεῖον ἔχουσα, τὸ δ᾽ ἐγ- 
καρτερεῖν ἀγαγκαῖον ἐπὶ μείζονος χαχοῦ προσδοχίᾳ ποιουμένη. xai 
σιολλάχις μὲν ἦλϑεν αὐτοχειρίᾳ τεριγράψασϑαι τὸν βίον, ἐπέστη 

δ᾽ ὅμως, εἶ Qro ζῶσα τιροσαρχέσαι τῷ xov ἐπιβουλὰς ἀνόμως 

διεφϑαρμένῳ, τό ve πλέον ἐντεῦϑεν avv? παρεχρότει τὸν βίον, 
zai τὸ μηδεμίαν ὑποψίαν ἐνδοῦναι τοῦ xarà πρόνοιαν ἀπολέσϑαι 
τὸν υἱὸν ἱχανὸν εἰς εὐχαιρίαν ἀμύνης ἐνόμιζε. χαἀκχείνη μὲν ἐγχρα- 
τῷῶς ἔφερε τὴν ὑποψίαν. Ἡρώδης δὲ πᾶσι τοῖς ἔξωϑεν nidavoc 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 423. 

1 *ronov ἰδιώματος] ποτον δωματοσ P fort. recte ἐϑερινωτέρου, c1. ras. 
. , : ς - 

Α in συνειλεγμένοι offendit Naber 2 Ἔταχειον L *raic) vox P 

Ἐχολυμβίϑραισ L Ἐξπιστάνταισ L! 3 ἘἙαὐλὴν ex αὐτὴν corr. V ᾿ 0 r { 

€, , 23 , - f , 

4 viktovceo M. νέουσ FV νεωτάτουσ E Ἐρἰχείων Naber 9 φίλων] φίλων 
νηχομένουσ E Ἐξπειτα — 6 φίλων om. L 6 ἐπετέταχτο LAME 
*gzonovc W Ἐἐπέχοντος] om. F ἐπίσχοντος ed. pr. ἐπιόντος Ernesti 

£LV à * NL 
1 SHOUT TUN L *ac] αἰεὶ LAW ἐν γῆ M Ἐβαπτίζοντεσ L * πεδία P 
πεδιᾷ FL Ἐρύχ] x«l οὐκ ex corr. 1 8. *&vzzev FL! ἀνῆχειν ex corr. L 
"ὠποπνῆξαι L "οὕτως om. Ε 9. *ozrozaiósza — ἔτη] decimum et octauum 

annum agens aetatis Lat — *ov πάντα] τὰ πάντα LAMW ἅπανταῦἄ δὲ E 
10 Ἐἀρχιερωσύνην LAMWLat Ἐανάηλοσ V 13 Ἑαιστίασ οικειχϑουμένησ 
p 16 δὲ VE Ἐἐῤνχαρτερεῖν P χαρτερεῖν V IS αὐτοχειρὶ ΡΕῪ 
περιγράψασϑαι! Wesseling ad Diodor. I 41 παραγράψασϑαι codd. finire Lat 
τὸν om. W ἐπέστη δ᾽ LW et ut uid. A! ἐπέστησε (-σεν P) δ᾽ (i. ras. pressius 

scripsit m. 2 A) PFAMV 19 ἐπιβουλὴν V 20 παρεχράτει LAMW 

22 ἐνομίζετο PFV Ἐχάχείνη] διὸ zaxti LAMW Ἐἀχρατῶσ W 
23 ἔφερε! οὕτωσ ἔφερε LAMW ἔξωϑε FA 

10 

15 
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ἀπεσχευάζετο, μὴ μετὰ τιρονοίας γενέσϑαι τῷ παιδὶ τὸν ϑάνα- 
τον, οὐχ ὅσα τιρὸς πένϑος ἐπιτηδεύων μόνον, ἀλλὰ χαὶ δάχρυσι 
χρώμενος χαὶ σύγχυσιν τῆς ψυχῆς ἐμφαίνων ἀληϑινήν, τάχα μὲν 
xci τοῦ πάϑους ἀπονιχῶντος αὐτὸν ἐν ὄψει τῆς τε ὥρας xai 

τοῦ χάλλους, εἰ xal τιερὸς ἀσφάλειαν ὃ ϑάνατος τοῦ παιδὸς ἐνομί- 

ζετο, δῆλον δ᾽ ὡς ἀπολογίαν αὐτὰ πιραγματευόμενος. τά γε μὴν 
εἰς τὴν σπιολυτέλειαν τῆς ἐχφορᾶς xal μᾶλλον ἐγιεδείξατο, “τολλὴν 

μὲν τὴν “ταρασχευὴν τιερέ τε τὰς ϑήχας χαὶ τὸ τιλῆϑος τῶν ϑυ- 
μιαμάτων :ιοιησάμενος, τιολὺν δὲ συγχκαταϑάτττων χόσμον, ὡς ἐκ- 
χτλῆξαι τὸ λυπηρὸν τῆς ἐν ταῖς γυναιξὶν ἀλγηδόνος xal πιαραμυ- 
ϑήσασϑαι τούτῳ τῷ μέρει. 

5. Τὴν δ᾽ ᾿41λεξάνδραν ἥττησε μὲν οὐδὲν τῶν τοιούτων, ἀεὶ 
δὲ xal μᾶλλον ἡ μνήμη τοῦ χαχοῦ παρέχουσα τὴν ὀδύνην ὀδυρτι- 
χὴν ἐποίει xai φιλόνειχον, xal γράφει τὴν ἐπιβουλὴν Ἡρώδου τῇ 
Κλεοιτάτρᾳ wal τὴν ἀπώλειαν τοῦ παιδός. ἡ δὲ xal ττάλαι στεεύ- 
δουσα τιροσαρχέσαι δεομένῃ xal τὰς ἀτυχίας οἰχτείρουσα τῆς .1λε- 
ξάνδρας αὐτῆς ἐποιεῖτο τὸ στῶν ττρᾶγμα καὶ Τντώνιον οὐχ ἀνίει 

τίσασϑαι τὸν φόνον τοῦ τταιδὸς “ταροξύνουσα" οὐ γὰρ ἄξιον Ἡρώ- 

δὴν δι᾽ αὐτοῦ χαταστάντα βασιλέα τῆς οὐδὲν τιροσηχούσης ἀρχῆς 
εἰς τοὺς ὄντως βασιλεῖς τοιαύτας ἐπιδείχνυσθαι τταρανομίας. τού- 

τοις ἀνατεειϑόμενος “ντώνιος ὡς ivi “Ταοδιχείας ἐστάλη, ττέμτσεει 

χελεύων Ἡρώδην ἐλθόντα τῶν εἰς ““ριστόβουλον ἀπολύσασϑαι" 

χεετερᾶχϑαι γὰρ οὐχ ὀρϑῶς τὴν ἐπιβουλήν, εἰ δι᾿ αὐτοῦ γέγονεν. 
ὃ δὲ τήν τὲ αἰτίαν δεδοιχὼς χαὶ τὴν Κλεοπάτρας δυσμένειαν, ὡς 
οὐχ ἀνῆχεν ἐξεργαζομένη χαχῶς αὐτῷ τὸν “Τντώνιον ἔχειν, ἔγνω μὲν 
ὑσιαχούειν, οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι πράττειν ἐνῆν, χαταλιπτὼν δὲ τὸν 

PFLAMVWELat Zonaras 1 p. 423. 

1 Ἐἐπεσχευάζετο V αὐτοῦ ante *ro add.m.2 L ὅ χάλλους] τέλουσ 
PFV 6 δῆλον δ᾽ ὡς] δῆλος δ᾽ ἦν εἰς Hudson ὃὲ ME et ex corr. A 
7 ἐπεδείξατο, εἰ corr. m. 2 L ὑπερεδείξατο PFVE S τε om. LAMW 

9 συνχαταϑάπτων Ρ 11 τούτῳ] τοῦ | τούτω, vov deleuit m. 2L 12 47] τε 
LAM δὲ WE ἔἥττησεν LA!'W ἡπάτησε Naber 18 δὲ om. ἘῚἠὀ 14 *z (τῆ 
om. L) χλεοπάτρα τὴν ἐπιβουλὴν ἡρώδου tr. LAMW et ut uid. δὲ 15 Ἐσπεύ- 
δουσα] i. marg. δ΄ L 16 * zzooaaAzécoc. P *xaiom.Lat 11 ἔτὸ om. W 

* xal τὸν ἀντώνιον LAMW Ἐάνίεῇ ἀνήει LA! ἂν εἰ P ἀνείη Ὗ 18 παρο- 
ξύνουσα] om. PFV ἐρεϑίζουσα E petere Lat 19 ἀρχῆς] αὐτῶ ἀρχῆσ LAMW Lat 

20 ὀντασ V 21 Ἐλαοδικίασ P Ἐπέμπει πέμπων P 22 τῶν] τὸν F 
τὴν E Ἐάποδύσασϑαι P ἀπολογήσασϑαι Zon 23 zi]z V — 24 *ce om. 
LAMW  .2ozciterat F ὡς — 25 ἔχει») quae non cessabat antonium suadendo 
quatenus eum damnaret Lat — 25 χαχῶς] χαϑωσ PF χαχοήϑωσ V αὐτῇ EF 

26 *omezovs; F  —— *ovóiv PFV Lat *4AA ὅτι L —*z«om.F — *zeca- 
λειπὼν P 
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ϑεῖον αὐτοῦ Ἰώσηπον ἐπίτροπον τῆς ἀρχῆς καὶ τῶν ἐχεῖ τεραγμά- 
vov ἐνετείλατο λεληϑότως, εἰ :τεάϑοι τι τεαρ᾽ “ντωνίῳ, παραχρῆμα 
xci τὴν Π]αριάμμην ἀνελεῖν" αὐτός τε γὰρ ἔχειν φιλοστόργως τερὸς 
τὴν γυναῖχα xal δεδοιχέναι τὴν ὕβριν, εἰ xal τεϑνηχότος ἐχείνη 
xar εὐμορφίαν ἄλλῳ τινὶ σπουδάζοιτο. τὸ δὲ σύμπαν ἐνέφαινεν 
ὁρμὴν ᾿Ἵντωγίου στερὶ τὴν ἄνϑρωτπον, ὅτι xol πάλαι παραχηχοὼς 
ὑπὲρ τῆς εὐμορφίας ἐτύγχανεν. Ἡρώδης μὲν [οὖν] ἐπειστείλας ταῦτα 
χαὶ τὰς ἐλπίδας οὐκ ἀσφαλεῖς ἔχων ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀπῇει τερὸς 

ΦΑντώνιον. 
6. Ὁ δὲ ᾿Ιώσηττος ἐπὶ τῆς διοικήσεως ὧν τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ 

πραγμάτων καὶ διὰ τοῦτο συνεχὲς ἐντυγχάνων τῇ ΠΙαριάμμῃ ττερί 
τε τὰς πραγματείας xal τιμῆς ἕνεχεν, ἣν ἔδει βασιλευούσῃ sag 
αὐτοῦ γενέσϑαι, χαϑίει συνεχεῖς ὁμιλίας ὑπτὲρ τῆς Ἡρώδου πρὸς 
αὐτὴν εὐνοίας xal φιλοστοργίας. ἐξειρωνευομένων δὲ γυναιχείως 
τοὺς λόγους xal μάλιστα τῆς “1λεξάνδρας, ὑπερεσπουδαχὼς ὅ Ἰώ- 
σησπτος ἐπιδεῖξαι τὴν διάνοιαν τοῦ βασιλέως “ττροήχϑη xol τὰ περὶ 

τὴν ἐντολὴν εἰτεεῖν, τείστιν αὐτὰ στοιούμενος ὡς οὐδὲ χωρὶς ἐχεένης 
ζῆν δύναται x&v εἰ πιάσχοι δεινόν τι ovx ἀξιοῦντος οὐδὲ ϑανάτῳ 

διεζεῦχϑαι. ταῦτα μὲν Ἰώσηπος. ai δὲ γυναῖχες, ὡς εἶχός, οὐ τὸ 
φιλόστοργον τῆς περὶ τὸν Ἡρώδην διαϑέσεως, τὸ δὲ χαλεττόν, εἶ 
μηδ᾽ ἀποϑνήσχοντος ὑστερήσειεν ἀττωλείας χαὶ ϑανάτου τυραννι- 
χοῦ, προλαμβάνουσαι χαλεπὴν τὴν ὑπόνοιαν τοῦ δηϑέντος εἶχον. 

8 65 — bell. Iud. I 441. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 424. 

1 Ἑαὐτοῦ abundat * iosippum Lat 2 ἔἘπάϑη V παρ᾽ ἀντωνίου E 

ab antonio Lat 3 *xcl] χαὶ αὐτὸν LAMW μαριάμην E Ἐάγελεῖν) 
ἀνελεῖν χαϑὼσ τὰ περὶ τούτου ἀριδηλότερον £v τῶ τῆσ ἁλώσεωσ πρώτω βιβλίῳ 
δεδηλώχαμεν V, ἴῃ quo insequentia αὐτός — 347, 22 ἐφύλαττεν omissa sunt 
*evroc] ovtoo W 4 Ἐἐχείνη) εἰχότωσ ἐκείνη LW 5 σπουδάζεται E 

, αἱ " : : 
ἐνέφενεν L — 6 παραχηχοὼς! προαχηκοὼς Naber γαρ ἀκηχοὼς coni; nam etiam 
praecedentia minus placent 7 *ovv om. PF Lat 8 ὅλων] ἄλλων E 
10 *iosippus Lat hic et infra "τῶν ἐπὶ τῆσ βασιλείασ 11 συνεχῶσ LAMWE 

μαριάμη E περὶ — 13 γενέσϑαι et de negotiis reginam honoris causa 

percontaretur Lat 12 τὰς om. LAMW fort. recte ἕνεχεν xal viuo tr. P 
Évezev om. F — v] ἣν ἐκείνησ PF 18 γίνεσϑαι LAW —. za9(ci] M. et ex corr. 
Α χαϑιεὶσ PFLA!'W nseruit Lat χαϑίει εἰσ E 14 Ἐἐξξειρονευομένω P 

yvvcuz£loc] γυναικὶ og P τῶν γυναιχῶν Ἐ 15 τῆς οπι. E. 17 αὐτὰ] αὐτὸσ E 
Ἐρύδὲ] οὔτε Dindorf 18 πάσχοι! ab antonio pateretur Lat πάσχοι τι δεινὸν 
tr. LAM πάσχοιτο δεινὸν W οὐδὲ] μηδὲ E 19 Ἐδιαζευχϑῆναι LAMW 

uiv ὁ ἰώσηποσ LAMW 21 ἀποθϑνήσχοντοσ, o6 ex corr. A ὑστερήσειαν 
LAMW 22 προσλαμβάνουσαι LAMW putauerunt Lat 
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7. Ἔν δὲ τούτῳ xci λόγος ἐγένετο κατὰ τὴν πόλιν τῶν Ἵερο- 
σολυμιτῶν παρὰ τῶν ἐν ἔχϑει τὸν Ἡρώδην ἐχόντων, ὡς Myvoioc 
αἰχισάμενος αὐτὸν ἀτιοχτείνειεν. ἡ δὲ φήμη τεάντας μὲν ἐτάραξεν, 
ὡς εἰχός, τοὺς περὶ τὸ βασίλειον, μάλιστα δὲ χαὶ τὰς γυναῖχας. 

ἡΠλεξάνδρα δὲ xai τὸν ᾿Ιώσητιον ἀνατιείϑει τῶν βασιλείων ἐξελ- 

ϑόντα σὺν αὐταῖς τιροσφυγεῖν τοῖς σημείοις τοῦ Ῥωμαϊχοῦ τάγμα- 
τος, ὃ τότε τιερὶ τὴν ττόλιν ἐτεὶ φρουρᾷ τῆς βασιλείας ἐστρατοττέ- 
δευεν ἡγουμένου υἱοῦ ἰούδα" διὰ γὰρ τοῦτο πρῶτον μέν, εἰ καί τις 
ἀτιαντήσειεν ταραχὴ τιερὶ τὴν αὐλήν, ἐν ἀσφαλεστέρῳ διάξειν αὐὖ- 
τοὶ Ῥωμαίους εὐμενεῖς ἔχοντες" ἔπειτα χαὶ τεύξεσθαι τιαντὸς ἢλ- 
σιχέναι τὴν Ἰῆηαριάμμην “ντωνίου ϑεασαμένου, δι᾿ οὗ καὶ τὴν 
ἀρχὴν ἀναλήψεσθαι xal μηδενὸς ὑστερήσειν ὧν εἰχὸς τοῖς ἐν εὑ- 
γενείᾳ. βασιλικῇ γεγονόσιν. 

S. Ἐπὶ τούτων δὲ τῶν λογισμῶν τετυχηχόσιν αὐτοῖς γράμματα 
παρ᾽ Ἡρώδου περὶ τῶν ὅλων ἀφίχετο τῆς φήμης ἐναντία καὶ τῶν 
προλαληϑέντων. ἐπειδὴ γὰρ ἐγένετο τιαρ᾽ ᾿ντωνίῳ, ταχὺ μὲν αὖὐ- 
τὸν ἀνεχτήσατο τοῖς δώροις ἃ φέρων ἧχεν £x τῶν “Ἱεροσολύμων, 
ταχὺ δὲ ταῖς ὁμιλίαις “ταρεστήσατο χαλεττῶς ἔχειν εἰς αὐτόν, οἵ 
τε τῆς Κλεοπάτρας λόγοι πρὸς τὴν ἐξ ἐχείνου ϑεραπείαν ἧττον 
ἡδυνήϑησαν" ov γὰρ ἔφη χαλῶς ἔχειν ντώνιος βασιλέα περὶ τῶν 
χατὰ τὴν ἀρχὴν γεγενημένων εὐθύνας ἀπαιτεῖν" οὕτως γὰρ ἂν οὐδὲ 
βασιλεὺς εἴη" δόντας δὲ τὴν τιμὴν χαὶ τῆς ἐξουσίας καταξιώσαν- 
τας ἐᾶν αὐτῇ χρῆσϑαι. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ τῇ Κλεοπάτρᾳ μὴ πολυ- 
πραγμονεῖσϑαι τὰ soi τὰς ἀρχὰς συμφέρειν. ὑπὲρ τούτων Ἡρώ- 
δης ἔγραφεν καὶ τὰς ἄλλας διεξήει τιμάς, ἃς ἔχοι παρ᾽ “ντωνίῳ 

PFLAMWE αἱ Zonaras I p. 424. : 

1 *z0Agv P —— Aierosolymorum Lat 38. "δὲ, δ᾽ 1. ras. Α Ἐέτάραττεν 
W 4 καὶ om. FLAMWE X ante *c&c 1litt. eras. M — 5 ἀλέξανδροσ E 
6 προσφυγεῖν, προσ 1. ras. angustiore m. 2 ἃ ovugvysiv LWE 7 ὃ τότε] 
ὅπότε LAMWE Ἐπερὶ] om. L iuxta Lat 8 υἱοῦ ἰούδα] PF eti. marg. AM 
ἰουλίου LAMWLat  *rovvovconi *sz]sz- A 10 τεύξασϑαι LE Ἐπάντεσ PF 

11 μαριάμην ἘῚ 12 zal μηδενὸς — 13 γεγονόσιν] nec in aliquod postea serui- 
tium de regii generis propagine descendemus Lat Ἐμηδὲν, τοῖς] τῶν P τῆσ 
E,necsana haec uid. 18 Ἐγεγόνασιν F γεγονόσι 1 — 15 παρὰ; Ἐάφῖχτο PE 
deportantur Lat — 16 προληφϑέντων LAMW ταὐτὸν om. Μ 11 ἦλϑεν E 
ἐκ ex ἐν corr. A. 18 χαλεπῶς] μὴ χαλεπῶσ FLAMWELat Ἐτὸ χαλεπῶσ 

ἔχον coni ἔἘεὶς] πρὸσ F πρὸσ M 19 ἐξ om. E Ἐἐχείνων ed. pr. 
Ἐϑεραπίαν P 20 ἐδυνήϑησαν LAMWE 21 Ἐχατὰ τὴν] xav F 22 Ἐέξου- 
σίας] βασιλείασ F 428 " ἐᾶν] ἐν Ρ, τὸ δ᾽ — Κλεοπατρᾳαὶ quo dicto flexa 
est. cleopatra sciens Lat δὲ E *evró ex αὐτῶ corr. À 24 τὰ om. 
LAMW ἀρχὰς! ἀρχὰσ ἔλεγεν (-ye MA?) LAMW 25 *fvocgtv 100056 
tr. LAMW Ἐδιεξείη P 
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συνθαχῶν iv ταῖς διαγνώσεσιν xal συνεστιώμενος ἐφ᾽ ἑχάστης ἡμέ- 
, [42 , - ^ ^ - 

ρας, χαὶ τούτων ὅπως τυγχάνοι χαλεπῆς εἰς τὰς διαβολὰς αὐτῷ 
- , 2f - , ^ - , , ^ 

τῆς Κλεοτάτρας οὔσης" πόϑῳ γὰρ τῆς χώρας ἐξαιτουμένη τὴν βα- 
, 3 - , , , ^ 2 ' 

σιλείαν αὐτῇ τεροσγενέσϑαι πάντα voÓ;t0v ἐχττοδὼν αὐτὸν ἐσπου- 
δάχει ποιεῖσϑαι. δικαίου μέντοι τυγχάνων ντωνίου μηδὲν ἔτι 

— γ - [27 2 

δυσχερὲς τεροσδοχᾶν, ἀλλὰ xci ϑᾶττον ἕξειν βεβαιοτέραν τὴν εὔ- 
. 2 2 - ^ ' - ny. "Ξ- 

γοιαν τὴν τταρ αὑτοῦ προσειληφὼς τῇ βασιλείᾳ χαὶ τοῖς περάγμα- 
σιν. καὶ τῇ Κλεοττάτρᾳ μηχέτι προσεῖναι τὴν ἐλπίδα τῆς sÀeo- 

, 2 , δό 3 3 * 2 5, ^ 5 τ , * ἢ 

γεξίας Τντωνίου δόντος ἀνϑ᾽ ὧν ἠξίου τὴν χοίλην Συρίαν xai διὰ 
, € - 3 , ^ , 

τούτου παρηγορήσαντος ὅμοῦ xci ἀποσχευασαμένου τὰς ἐντεύξεις, 

ἃς ὑπτὲρ τῆς Ἰουδαίας ἐποιεῖτο. 
΄, - , 2 , , 

9. Τούτων τῶν γραμμάτων ἀτεενεχϑέντων ἐπαύσαντο μὲν ἐχεί- 
- - € 2 ^f ΕΥ̓ - ^ 

γης τῆς δρμῆς, ἣν ὡς ἀπολωλότος εἶχον καταφυγεῖν él τοὺς Ῥω- 
, 2 ' , 3 - , 342423 * , 

μαίους, ov μὴν ἔλαϑεν αὐτῶν ἢ προαίρεσις. ἀλλ΄ ἐπεὶ τεαρατπεέμ- 
^ * 2 , , ' , , 

Vae ὃ βασιλεὺς 2dvvowviov ἐπὶ Πάρϑους εἰς τὴν Ἰουδαίαν vzéovos- 
à v9 A: CA γδελ, ^ Σαλώ Ὁ: ΄ οὔ S ^y» δεά 

W&y, εὐθὺς μὲν ἢ τε ἀδελφὴ Σαλώμη καὶ ἡ μήτηρ αὑτῷ τὴν διάνοιαν 
[4] » c A N 34^ , 3 , c R v , e LI 

ἣν ἔσχον οἱ zeol τὴν “]1λεξάνδραν ἀττεσήμηναν, ἢ δὲ Σαλώμη καὶ 
2 a 3 , ^f; 5 * - - 

χατὰ τἀνδρὸς Ἰωσήττου λόγον eizev τὸ * ἐν διαβολῇ ποιοῦσα καὶ 
τῇ Παριάμμῃ συγγενόμενον διατελεῖν. ἔλεγεν δὲ ταῦτα χαλεπῶς 

10 

15 

, ^ 3 ^ ^ , [9 ^ ^ , i 

ἔχουσα πρὸς αὐτὴν ix σπιλείονος, ὅτι χατὰ τὰς διαφορὰς φρονήματι 20 
, ᾽“- ' , Pad 2£S “Ὁ , € , 

χρωμένη μείζονι τὴν ἐχείνων ἐξωνείδιζεν δυσγένειαν. Ἡρώδης δὲ 
e 3 }5 - ' κ , , 2 ' 3 

ϑερμῶς ἀεὶ xol ἐρωτιχῶς πρὸς τὴν αριάμμην ἔχων εὐϑὺυς ἐξε- 
, ^ n 2 , , ^ 

τετάραχτο xal τὴν ζηλοτυττίαν οὐχ ἔφερεν, ἐπιχρατούμενος ὃ ἀεὶ 
τοῦ μὴ προττετές τι ποιῆσαι διὰ τὸν ἔρωτα, συντόνῳ τῷ πάϑει 

PFLAMWE Lat Zonaras I p. 424. 
1 συνϑακῶν] Hudson συνϑηκῶν PLWE συνϑωχῶν FAM 2 τούτων tvy- 

χάνειν χαλεπῆσ ὅμωσ εἰσ E ὅπως! ὅμωσ LAMWELat τυγχάνοι, o i. ras. 
P τυγχάνει F 3 πόϑῳ γὰρ] ἢ 1090 LAMW Lat Ἐξξαιτουμένη, ἡ eX 96 
corr F — 4 τρόπον] πρῶτον 1, *evrov om. LW Ἐἐσπούϑδακεν LW 
9 ποιῆσαι AME τυγχάνον W ὃ προσδοκᾶν δυσχερὲσ tr. LAMW 
ἀλλὰ — ἥξειν} quod autem tardaret Lat, qui totam hanc sententiam minore cum 
fide conuertit βεβαιωτέραν 1, 7 προειληφὼσ F 8 προϊέναι E 
9 Ἐδόντοσ ἀντωνίου tr. LAMW διὰ τοῦτο Μ 11 ὑπὲρ] περὶ F ἐουδαίΐσ 
L' 12i marg.s'L 14 Ἐπροπέμψας Zon — 16 εὐϑὺ PFAMWE — *7 
om. PF αὐτῶν PFELat 17 Ἐἀπεσήμανεν P ἀπεσήμαναν ΒΞ "χαὶ om. 
P 18 zat ἀνδρὸσ LAMW χατὰ τοῦ ἀνδρὸσ E *iosippum Lat τὸ 
om. FLAMWE 19 *zz] τὸ Bekker μαριάμη ἘῈ συνγενόμενον P. gvy- 
γινόμενον E 20 Ἐἔχουσα om. L 21 Ἐἐξωνίδιζεν P. ἐξονείδιζε L 

22 αἰεὶ A ἐρωτιχῶς] ἐρωτικῶσ λίαν L λίαν ἐρωτικῶσ AMWE nimis — amans 
Lat μαριάμην E — sv9vc] sv9vo μὲν L εὐϑὺ μὲν FAMWE ἐξεταράττετο 
E 23 δ᾽ ἀεὶ] δέει LW δὲ ἀεὶ AM litt. i ἀεὶ roi ras. A —— 24 προπετῶσ 
AM τῷ om, P 
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xal τῷ ζήλῳ παρωξυμμένος ἰδίᾳ τὴν αριάμμην ἀνέχρινεν ὑτεὲρ 
τῶν τιρὸς τὸν ᾿Ιώσητιον. ἀτιομνυμένης δ᾽ ἐχείνης xci πεάνϑ᾽ ὅσα 
τῇ μηδὲν ἁμαρτούσῃ ττροσὴν εἰς ἀπολογίαν χαταλογιζομένης, ἄνε- 

γεείϑετο xarà μιχρὸν ὁ βασιλεὺς χαὶ μετέβαινεν ἐχ τῆς ὀργῆς 
ἡττώμενος τῆς “τερὶ τὴν yvvaixa φιλοστοργίας. ὡς ἀπτολογεῖσϑαι 
περὶ ὧν ἔδοξεν ἀκούσας τιετιστευχέναι wai scegli τῆς χοσμιότη- 

τος αὐτῇ πολλὴν ὁιιολογεῖν χάριν. αὐτός τε ὅτεως ἔχοι στοργῆς 
xal εὐνοίας τιρὸς αὐτὴν ἀνωμολογεῖτο xal τέλος, ὡς ἐν τοῖς 
ἐρωτιχοῖς φιλεῖ, τυρούτειτιτον εἰς δάχρυα μετὰ πολλῆς σπουδῆς 
dumepvzóreg ἀλλήλοις. ἀεὶ δὲ xal μᾶλλον τοῦ βασιλέως τειστου- 
μένου τὴν αὐτοῦ διάϑεσιν .,οὐ φιλοῦντος, εἶττεν ἡ ἸΠαριάμμη, τὸ 
xarà τὴν ἐντολήν, εἰ “τάσχοι τι χαλετὸν iz. “Τντωνίου, «au συν- 

᾿αἸτολέσϑαι τὴν οὐδενὸς αἰτίαν“. τούτου πιροπεσόντος τοῦ λόγου 
χεεριτταϑήσας ὃ βασιλεὺς εὐθὺς μὲν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτὴν ἀφὴῆ- 

) xcv, ἐβόα δὲ xai τῶν αὐτὸς ἑαυτοῦ τριχῶν ἐδράττετο, τεεριφανὲς 
φώριον ἔχειν τῆς τοῦ ἸΙωσήττου τιρὸς αὐτὴν χοινωνίας λέγων" οὐ 

γὰρ ἂν ἐξειτεεῖν ἃ xav ἰδίαν ἤχουσεν μὴ μεγάλης αὐτοῖς τείστεως 
ἐγγενομένης. οὕτως δ᾽ ἔχων ὀλίγου μὲν ἀπέκτεινε τὴν γυναῖχα, νι- 
χώμενος δὲ τῷ πρὸς αὐτὴν ἔρωτι ταύτης μὲν τῆς δρμῆς ἐχράτησεν 
ἑαυτοῦ διαχαρτερήσας ὀδυνηρῶς xol δυσχερῶς, τὸν μέντοι ᾿Ιώσητεον 
οὐδ᾽ εἰς ὄψιν ἐλϑόντα διαχρήσασϑαι τεροσέταξεν xal τὴν “1λεξάν- 
ὅραν ὡς ἁτάντων παραιτίαν δήσας ἐφύλαττεν. 

IV. 1. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ τὰ ztgl τὴν Συρίαν ταραχὰς εἶχεν 

$ 83 cf. bell. Iud. I 442. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 424. 
1 παροξυνόμενοσ PF παρωξυμμένωσ L' μαριάμην E 2. iosippo Lat 

hic et infra — *óà F 3 τῇ om. LAMW ἁμαρτανουση P 5 τῆς] τῇ 
PFE περὶ] πρὸσ 1, φιλοστοργία PFE 6 περὲ suspectum 1 αὐτῆσ 
PF et ut uid. Lat ὡμολόγει LAMW ἔχει E 8 Ἑανωμολογεῖτο] ἂν 
ὁμολογεῖτο P ἀνωμολόγει LAMW 10 ἀεὶ — 11 διάϑεσιν) cum uero rez suum 
affectum iam praetermissa aemulatione firmasset Lat δὲ] δ᾽ ἐπιστουμένου 1, 

πιστουμένου τοῦ βασιλέωσ tr. E πιστουμένου] om. , ἀπιστουμένου 
Υ — 11 τὴν αὐτοῦ διάϑεσιν] καὶ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ διάϑεσιν ἕλκοντοσ LAMWE 
μαριάμη ἘΞ τὸ — 12 ἐντολήν] quod mandaueras iosippo Lat — 12 εἰ πάσχοι! 
εἴγε πάϑοισ E Ἐσυναπολέσϑαι] οὖν ἀπολέσϑαι P 13 προπεσόντος] 
in Vossiano esse falso dixit Hauerkamp προσπεσόντοσ codd. E ut audiuit Lat 
14 ἐπεριπατήσασ P εὐϑὺ LAMW — 15 τῶν αὐτοῦ τριχῶν αὐτὸσ ἐδράττετο 
LAMWE 16 *zzc] τοὺσ P Ἐχοινωνίασ, σ ex v corr. M 17 *& iterat 

18 Ἐἐγγεγενημένησ LAMW οὕτωξβδ δὲ AME — 19 ταύτην uiv τὴν 

— 6gujv PFLWE ἐκράτησεν] ἐπέσχε E 21 οὐδὲ E 22 παραιτίαν] - nata 

EL παφαιτίαν, s. m. 2 M αἰτίαν E 23 i. marg. ς΄ L 771I Lat 8 88 rursus in- 

 eipit Ἐδὲ] δ V Ἔστι ἐπὶ ηρώδου τοῦ βασιλέωσ καὶ τὰ περὶ ovolav incip. Exc 

83 

84 

88 
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3 3 » - ^ , ν 2 , ^ - 3 HT 

οὐχ ἀνιείσης τῆς Κλεοπάτρας τὸν ΑἸντώγιον μὴ πᾶσιν ἐτειχειρεῖν". 
, * 3 , , * , 2 MEL. 

ἔπειϑεν yag ἀφαιρούμενον ἕχάστων τὰς δυναστείας αὑτῇ διδόναι 
NN , - 2 , 

zal τελεῖστον ἴσχυεν £x τῆς ἐχείνου πρὸς αὐτὴν ἐπιϑυμίας. φύσει 
, , ? γ ^ 

δὲ πλεονεξίᾳ χαίρουσα παρανομίας οὐδὲν ἔλιτεεν, τὸν μὲν ἀδελφόν, 
τῇ , 2! , - 
(ὁ τὴν βασιλείαν ἤδει γενησομένην, ττροαγελοῦσα φαρμάχοις ττεντε- 

, , , δὴ ) 3 ^ 3 , , 3 

χαιδέχατον ἔτος ἔχοντα. τὴν δ᾽ ἀδελφὴν ΑΤρσινόην ἱχετευουσαν ἕν 
7 A - ES , E 3113 ;258 
Ἐφέσῳ πρὸς τῷ τῆς “Ιρτέμιδος aztoxveívaca δι «ντωνίου" χρὴ- 
μάτων μὲν γὰρ εἵνεχεν, et ztov μόνον ἐλττισϑείη. καὶ ναοὶ χαὶ τά- 

, 2902 - c 2 ,^ , € 

qoL παρενομήϑησαν, οὐϑ' ἱεροῦ τινος ovrcc ἀσύλου δόξαντος, ὡς 
- ^ 3 c , , - € 

μὴ περιαιρεϑῆναι τὸν ἐν αὐτῷ χόσμον, ovre βεβήλου μὴ πᾶν ὅτι- 
"» - 2 ΄ ΄ 5 ἢ , b] 

οὖν τῶν ἀπηγορευμένων τταϑόντος, εἰ μέλλοι μόνον eig εὐπορίαν 
ἘΞ ω ΄ , ^ 2. € 3 φι , 3 

τῇ τῆς ἀδιχούσης πλεονεξίᾳ. τὸ δ᾽ ὅλον οὐδὲν αὕταρχες ἣν γυ- 
7-T M 7 , - 2 ΄ ' ' 

vatzi xci ττολυτελεῖ xai δουλευούσῃ ταῖς ἐπιϑυμίαις, μὴ xal τὰ 

πάντα πτορὸς τὴν ἑπίνοιαν ἐνδεῖν ὧν ἐσττουδαχει. διὰ ταῦτα xal 
, , 2 - LL ET 3 , 3. - 

τὸν JdvvOWviOY ἤπειγεν ἀεί TL τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενον αὑτῇ χαρί- 
ζεσϑαι, καὶ διαβᾶσα σὺν ἐχείνῳ τὴν Συρίαν ἑπενόει χτῆμα στοιή-- 
σασϑαι. “Ἰυσανίαν μὲν οὖν τὸν Πτολεμαίου Πάρϑους αἰτιασαμένη 

P , ΄ E] , ' Jc » 
τοῖς σπτιράγμασιν ἐττάγειν ἀποχτίννυσιν, ἤτει δὲ “ταρ΄ «Αντωνίου τήν 

P] , ^ ' - 3 , 3 - ^ , 3 E 

τε Ἰουδαίαν xol τὴν τῶν Jgagov ἀξιοῦσα τοὺς βασιλεύοντας av- 
TT S 5 NITE : ' . LIA c - , 

τῶν ἀφελέσϑαι. τῷ ὃ «ἀντωνίῳ τὸ uiv ολον ἡττᾶσϑαι συνέβαινεν 
- , , - ^; 35 ^ , 

τῆς γυναιχός, ὡς μὴ μόνον ἐχ τῆς ὁμιλίας, ἀλλὰ xol φαρμάχοις 

$ 88 — bell. Iud. I 359. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 425 Exc Peiresc. 

| *rbóv om. Exc — *zmgeígsv W — 2 ἑχάστω E ἑχάστου Exc ἕχαστον 
coni ἔδυναστίασ P διδόναι! παρέχειν E. 3 πλείστην ΕἾ ἔσχυεν] ἰσχὺν FV 
ἴσχυσεν E 4 Ἐπλεονεξίασ M πλεονεξίαισ E ἔλειπεν (-πε F Exc) PF Exc 

ἐνέλιπεν LAMWE 5 ᾧ] ὧσ P ὧπερ E Ἑήδη LW *,g' ἔτοσ E 
6 δῚ ve P δὲ EExc Ἐάρσηνόην Ῥ " πρὸσ tO τὴσ ἀρτέμιδοσ ἐν ἐφέσω tr. | 
Ε τῷ] τὸ F Ἀρτέμιδος! ἀρτέμιδοσ ἱερῶ LAMW ἀρτέμιδοσ vao V (ad) 
templum dianae Lat ἀποχτείνασα)] ἀποχτείνασα ἱερῶ EExc S uiv om. 
LAMWEExe εἴνεχεν P ἕνεχεν FLAMVWE Exc Ἐτάφοι corpora Lat 
9 παρενομίσϑησαν L* παρηνομήϑησαν (5j post o i. ras. A) AMVE παρενομή- 

, » ^ e » 

σϑησαν W προενομήϑησαν Exc οὔτε Exc οὕτως! óvroco LW 10 παρ- 
- - * , 

ερεϑῆναι, £g ex «ug corr. V ὁτοιοῦν W — 11 εἰς] πρὸσ FV — post εὐπορίαν 
lacunam indicauit Dindorf 12 δὲ EExc Ἐρύδὲν, δὲν i. ras. P 13 zal 
post γυναικὶ) om. FLAMVWE Exc Ἐδουλευούσι καὶ τὰ] χατα P καὶ 
Exc [14 ἐνδει P ἐχδεῖν V 15 *'Avrowov] ἀντῶν Exc, item p. 249, 10; 250, 9 

Ἐηπειγεν] ἐπῆγεν PFV τῇ τὰ LAMWEExc aliquid Lat 17 "οὖν 
om. V αἰτιασαμένου L 18 Ἐάποχτείννυσιν P Exc. &zozrtuvvvot, εἰ ex & 
corr. m. 2 L χτίννυσιν V. δὲ] τε EExe. 19 αὐτῶν] αὐτὸν Υ͂ 20 ἀφελέσϑαῆ 
occidi Lat δὲ EExc 21 *ex om. W 
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€ , e » , 2^ ^ , * - 

δοχεῖν ὑπιαχούειν εἰς 0 τι ἂν ἐχείνη ϑέλῃ, τὸ μέντοι περιφανὲς τῆς 

ἀδικίας ἐξεδυσώτιει μὴ τς r τοσούτου χατήχοον γινόμενον i με- i / 
9? 

γίστοις ἁμαρτάνειν. ἵν᾽ οὖν μήτ᾽ ἀρνηϑῇ παντάπασιν μήϑ᾽ ὅσα 
χιροσέταττεν ἐχείνη διαπραξάμενος ἐχ φανεροῦ δόξῃ καχός, μέρη τῆς 

, 47 , LI ^ Ὶ , T1 

) χώρας ἑχατέρου παρελόμενος τούτοις αὐτὴν ἐδωρήσατο. δίδωσιν 
^ ' 3 M ^" , - ,η » ΑΝ, 

δὲ xal τὰς ἐντὸς Πλευϑέρου σιοταμοῦ τιύλεις ἄχρις «Αἰγύπτου χω- 

ρὶς Τύρου xal Σιδῶνος, £x zgoyóvov εἰδὼς ἐλευϑέρας, πολλὰ λι- 
, ) - 3 - Y - 

χεαρούσης αὐτῆς αὐτῇ δοϑῆναι. 
, € , - ' , , 

2. Τούτων ἢ KAsomeroa τυχοῦσα xal :ταραττέμτψμασα μέχρις 
) , ' 3 , » , , ᾽ , 

Εὐφράτου τὸν |dvroiov ἐπ᾿ Τρμενίαν στρατευόμενον ἀνέστρεφεν 
, 2 " ^ - “-η " ^ xal γίνεται uiv ἐν Τπαμείᾳ xal “αμασχῷ, παρῆλθεν δὲ xal εἰς 

2 M c "n , TAS " - 2 E ^ 
τὴν lovóaíav ρώδου συντυχόντος αὑτῇ καὶ τῆς ve «ραβίας τὰ 

^ ' Ἁ ' € — LA. d € γχο δοθέντα xai τὰς περὶ τὸν Ἱεριχοῦντα προσόδους [ρωώδου] μισϑω- 
᾿ , ) L ' , e , - - 

Παμενου" φέρει ὃ D χώρα τὸ βάλσαμον, ὃ τιμιώτατον τῶν ἐκχεῖ 

χαὶ παρὰ μόνοις φύεται, τόν τὲ φοίνιχα σπιολὺν zal καλόν. ἐν τού- 
τοις οὖσα χαὶ τιλείονος αὐτῇ συνηϑείας πρὸς τὸν Ἡρώδην γινο- 
μένης διεσεείραζεν εἰς συνουσίαν ἐλϑεῖν τῷ βασιλεῖ, φύσει μὲν 
ἀπαραχαλι τως ταῖς ἐντεῦϑεν ἡδοναῖς χρωμένη, τάχα δέ τι καὶ πτα- 
ϑοῦσα πρὸς αὐτὸν ἐρωτιχὸν ἢ καὶ τὸ σιϑανώτερον ἀρχὴν ἐνέδρας 
τὴν àv αὐτῇ γενησομένην ὕβοιν ὑποχατασχευάζουσα᾽ τὸ δὲ σύμπαν 
ἐξ ἐπειϑυμίας ἡττῆσϑαι διέφαινεν. Ἡρώδης δὲ χαὶ πάλαι μὲν οὐχ 
εὔνους ἣν τῇ Κλεοπάτρᾳ χαλεπὴν εἰς ἅπαντας ἐπιστάμενος, τότε 
δὲ χαὶ μισεῖν ἀξιῶν, εἰ δι᾿ ἀσέλγειαν εἰς τοῦτο πρόεισιν, xoi φϑῆ- 
vaL τιμωρούμεν ος, εἰ ἐνεδρεύουσα τοιούτοις ἐγχειροίη, τοὺς μὲν λό- 

$ 93 — bell. Iud. 3 361. 

PFLAMYVWELat Zonaras I p. 425 Exc Peiresc. 

1 ϑέλοι V ϑέλει Exe βούληται E 2 μέχρι τοσοῦδε LAMWE Exc 
γενόμενον LAMVW Exc 3 ἁμαρτάνη V ἐξαμαρτάνειν E Ἐζνα Exc 
μήτε E Exc Ἐκρνηϑείη LAMW μήτε EExc 4 ἐχείνη] ἐκείνη μὴ 
LAMW Exc 6 *évróc] ἐχτὸσ Exc Ἐποταμοῦ om. Exc S αὐτῆς om. 

LVW αὐτῇ om. PFExc i marg.s E 10 ἘἙανέστρεψεν W — 11 ἐν] ἐπ᾽ 
M ἀπαμεία, x iras. M 138 Ἐχαὶ τῆς — 16 αὐτῇ om. Exc τὸ»] τὴν 
LAMVWE, cf. Strabo XVI 760, 163 'Hooóov om. ELat, eiecit Bekker 
Ἐμισϑοσαμένου L 14 Ἐτὸ βάλσαμον] ὁποβάλσαμον coni, cf. XIV 54 
15 *rovtoic] vois P 16 *ove«v P Ἐπλείονοσ ἀεὶ συνηθείασ αὐτῆ 7006 

L ἘἙαύτῃ αὐτῆσ PV ἀεὶ τῆς coni ex L Ἐπρὸς] περὶ V γενομένησ 
EExc 19 xzaiom.  "πειϑανώτερον P πιϑανότερον LA!*W Exc. *évéógac 
ἀρχὴν tr. V 20 ἔύβρην Exc 21 ἡττᾶσϑαι PFV *ovx om. M 
23 εἰ — 24 ἐγχειροίη] quod. per luxuriam uellet illa ei insidias parare Lat 
δ. δὲ L φϑίναι F ὀφϑῆναι LAMW Exc 24 ἐνεδρεύουσα] Bekker et 
ut uid. Lat συνεδρεύουσα codd. —vocovrowL — ἐγχειρώη PV ἐγχειρῶν F Exc 
*r0ig uiv λόγοισ αὐτὴν M 
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γους αὐτῆς διεχροίσατο, βουλὴν δ᾽ ἐποιήσατο σὺν τοῖς φίλοις 
ὑποχείριον ἔχων ἀποοχτεῖναι" ττολλῶν γὰρ ἀπταλλάξειν χαχῶν ἅτταν- 
τας οἷς ἐγένετό τε ἤδη χαλεπὴ xol προσεδοκᾶτο" τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
χαὶ “Ἀντωνίῳ λυσιτελήσειν οὐδ᾽ ἐχείνῳ πιιστῆς ἐσομένης, εἴ τις av- 
τὸν χαιρὸς ἢ χρεία χατάσχοι τοιούτων δεησόμεγον. ταῦτα βουλευό- 
μένον Ballo» οἱ φίλοι, πρῶτον μὲν διδάσχοντες, ὡς ovx ἄξιον 

μείζω πράττοντα χινδύνων τὸν φανερώτατον ἀναλαμβάνειν, ἐγκεί- 
μένοι δὲ xal δεόμενοι μηδὲν ἐχ προπετείας ἐπιτηδεύειν" οὐ γὰρ ἂν 
ἀνασχέσϑαι, τὸν -ντώγνιον, οὐδ᾽ εἰ σφόδρα τις αὐτῷ τὸ συμφέρον 

στήσειε ztQÓ τῶν ὀμμάτων" τόν τε γὰρ ἔρωτα μᾶλλον ὑχιεχχαύσειν 
τὸ δοχεῖν βίᾳ καὶ κατ᾽ ἐτειβουλὴν αὐτῆς στέρεσϑαι, μέτριον δὲ οὐ- 
δὲν εἰς τὴν ἀπολογίαν φανεῖσθαι, τοῦ uiv ἐπειχειρήματος εἰς yv- 
γαῖχα γεγενημένου μέγιστον ἀξίωμα τῶν xav. ἐκεῖνον ἐσχηχυῖαν τὸν 
χρόνον, τῆς δ᾽ ὠφελείας, εἰ καὶ ταύτην τις οἰηϑείη, σὺν αὐθαδείᾳ 
χαὶ καταγνώσει τῆς ἐχείνου διαϑέσεως φαγουμένης. ἐξ ὧν οὐκ 
ἄδηλον, ὡς μεγάλων xal ἀτταύστων καχῶν ἀγασελησϑήσεται τὰ περὶ 

τὴν ἀρχὴν αὐτῷ καὶ τὸ γένος, ἐξὸν ἀσιοχρουσάμενον τὴν ἁμαρτίαν, 
εἰς ἣν ἐχείνη πταραχαλεῖ, ϑέσϑαι τὸν χαιρὸν εὐσχημόνως. τοιαῦτα 

δεδιττόμενοι xal τὸ κινδυνῶδες ἐξ εἰχύτος “ταραδηλοῦντες ἐπέσχον 

αὐτὸν τῆς ἐπειχειρήσεως. ὃ δὲ τὴν Κλεοττάτραν δωρεαῖς ϑερατπεεύ- 
σας ém Αἰγύπτου τερούτεεμψεν. 

3. Mvvoviog δὲ τὴν Mouevíav λαβὼν ᾿ρταβάζην τὸν Τιγράνου 

8 104 — bell. Iud. I 363. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 426 Exc Peiresc. 

1 δὲ (δ᾽ E) ἐποιεῖτο LAMWE δὲ ποιεῖται Exc fort, recte 3 *re] om. 
P ro aut τε eras. 1 δὲ E Exc 4 οὐδὲ Exc πιστῆς ἐσομένης] πεισϑησο- 
μένησ P 5 χαταάσχη V τοιοῦτον L Ἐβουλόμενον FLVW cum — cogi- 

tasset Lat μεῖζον LW κίνδυνον PFV Exc τὸν om. ΕἾ τὸν gave- 
ροώτατον om. Exc ἐνχείμενοι P — 8 óbom.F ἀν] Exc Bekker, om. codd. 

9 ἀνασχέσϑα! ἀπέχεσϑαι Exc οὐδὲ Exc εἰσ F 10 στήσει Exc fort. 
recte μᾶλλον] μέλλων .1, ὑπεχκαύσει FVExc ὑπεχλύσειν LW ὑπευχχαύσειν 

Α 11 τὸ] τῶ MV Exc et ex corr. A x«i om. L αὐτῆς! αὐτὸν αὐτῆς 
ex Lat ed. pr. στέλεσϑαι 1, δὲ] τε FLAMVW Exc 12 φαίνεσθαι 
ΡΕΥΕΧΟο εἰς] εἰ 18 τῶν] τὸν Exc ἐσχηχυῖα AM!Exc ἐσχηχυῖα τὸν, 
litt. τὰ τὸ i. ras. A τὸν om. Exc 14 δε Exc zi ras. M 15 διαγνώσει 
LAMW 16 ἄδηλοσ L ἀπαύστων)] ἁπάντων PFV 11 τὸ τ P ἐξῶν 
EV? ἀπεχρουσάμενον W I8 παρεχάλει L Exc παρακαλοίη Ernesti 
19 δὲδειττομενοι Ῥ δ᾽ αἰνιττόμενοι ΕἾ εἰχότωσ FLW εἰχότων ἘῈ ἐπέσχον — 
20 χλεοπάτραν i. ras. circiter 45 litt. M — 20 Ἐἐπεγχειρήσεως ed. pr. Ἐτὴν 
Κλεοπάτραν] ταύτην Exc 21 aiyvnvov E — *azgobntuwev fin Exc —22 δὲ] 
uiv ovv E ἀναλαβὼν PF χαταλαβὼν V παραλαβὼν E cum — cepisset Lat 
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σὺν τοῖς σπταισὶν σατράπαις δέσμιον εἰς ^d ἴγυτετον ἀτεοεέμτεει, δω- 

ρούμενος τούτοις τὴν KAcortérQay xai τῷ zar χόσμῳ τῆς βασι- 
λείας, ὃν ἐξ αὐτῆς ἔλαβεν. Τρμενίας δὲ ἐβασίλευσεν ᾿ρταξίας ὃ 
γερεσβύτατος τῶν ἐχείνου σεαίδων διαδρὰς ἐν τῷ τότε. xal τοῦτον 
ἀάρχέλαος xai Νέρων Καῖσαρ ἐχβαλόντες Τιγράνην τὸν νεώτερον 
ἀδελφὸν ixi τὴν βασιλείαν κατήγαγον. ταῦτα μὲν οὖν ἐν ὑστέρῳ. 

4. Περὶ δὲ τοὺς φόρους, ovg ἔδει τελεῖν τῆς ὑπ ΑΑντωνίου 

δοϑείσης χώρας, ὃ μὲν Ἡρώδης δίκαιος ἣν οὐχ ἀσφαλὲς ἡγούμενος 
διδόναι τῇ Κλεοτιάτρο μίσους αἰτίαν. ὃ δ᾽ ραψ Ἡρώδου τὴν 
φορὰν ἐπιδεξαμένου χρόνον μέν τινα τιαρεῖχεν ἐκείνῳ τὰ διακόσια 
τάλαντα, μετὰ ταῦτα δὲ χακοήϑης ἦν xai βραδὺς εἰς τὰς ἀποδό- 
σεις χαὶ μόλις εἰ χαὶ μέρη τινὰ διαλύσειεν οὐδὲ ταῦτα διδόναι δο- 
χῶν ἀζημίως. 

V. 1. Ἡρώδης δὲ τοῖτον τὸν τρότιον ἀγνωμονοῦντος καὶ τὸ τε- 
λευταῖον οὐδὲν ἔτει τῶν διχαίων :τοιεῖν ἐθέλοντος εἶχεν μὲν ὡς 
ἐπεεξελευσόμενος, τεροϑεσμίᾳ δὲ ἐχρήσατο τῷ Ῥωμαϊχῷ τεολέμῳ. τῆς 
γὰρ ἐπ᾿ ᾿Αχτίῳ μάχης προσδοχωμένης, ἣν ἐπὶ τῆς ἑβδόμης καὶ 
ὀγδοηχοστῆς τιρὸς ταῖς ἑχατὸν ὀλυμτειάδος συνέβη γενέσϑαι, Καῖσαρ 

μὲν ντωνίῳ περὶ τῶν ὅλων ἔμελλεν ἀγωνιεῖσϑαι πιραγμάτων, 
Ἡρώδης δὲ καὶ τῆς χώρας εὐβοτουμένης αὐτῷ “τολὺν ἤδη χρόνον 
xal προσόδων xal δυνάμεως εὑρημένων, Z4yvovío συμμαχίαν χατέ- 
λεξεν ἐπιμελέστατα ταῖς “ταρασχευαῖς χρησάμενος. ΑἋντώνιος δὲ 

τῆς μὲν ἐχείνου συμμαχίας οὐδὲν ἔφη δεῖσϑαι, τὸν δὲ 24oafa, xal 

8 104 — bell. Iud. I 363; $ 109 — bell. Iud. I 364. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 420. 

1 Ἐσὺν — σατράπαις] cum satrapis filiis Lat παισὶ FAMVE πᾶσι LW, 

i. marg. yog σὺν τοῖσ πᾶσι À yg πασι M σατράπαις] καὶ σατράπαισ WE, 
cf. bell. Iud. $ 363 3 ὃν] ὧν VE *ó' FLA'YW ὃ *zaloag! P 
7i marg.5' L - 9i marg. V Lat δὲ ME et ex corr. A *" Age] 
aretas Lat 10 ἐπιδεξαμένου ex ἐπιδεξάμενοσ corr. P ἐπιδειξαμένου FLAE 
ἐπιδειξάμενοσ W cum — conduacisset Lat Ἐζὰ om. LAMW 11 μετὰ 
δὲ ταῦτα tr. LAMWE 12 διδῶναι L 14 Ἐκγνομονοῦντοσ L τὸ om. 
iy 19 μηδὲν E *rov δικαίων om. L 16 Ἐἐπελευσόμενοσ PFVW 
persequi Lat *ó' ἐχρήσατο LAM διεχρήσατο W τῷ] E, om. codd. 
17 *éxaztio PFLAM ἣν] ὃν E τὴῆσ ζ΄ καὶ π᾿ καὶ ρ΄ ὀλυμπιάδοσ V 
18 ὀγδοηκοστῆς] εἰχοστῆσ AMW γενέσϑαι συνέβη tr. FLAMVW Ἐχαίσαρ᾽ 
P 20 εὐβοτουμένης] εὐβότου μενούσησ MeV 21 δυνάμεων FLAMVW 

uiribus Lat ηὐξημένων Bekker * nre V, quod χατέλεγεν interpretatus 
est Hudson 22 ἐπιμελεστάταισ PFV «Gl γὰρ — 392, 1 ἀπιστίαν] nam 
iam audierat a cleopatra perfidiam eius Lat 
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i b] , 2 3 - * - π᾿ , ^ 2 ΄ 3 

γὰρ ἀκηχόει παρ᾿ αὑτοῦ xci τῆς Κλεοπάτρας τὴν ἀτειστίαν, ἐπεξελ- 
- ΄, 32; , - Ὁ ἘΣ Ax 

ϑεῖν προσέταττεν. ἠξίου yàg ἣ Κλεοπάτρα ταῦτα λυσιτελεῖν αὐτῇ 
, ' , - , , , 23 - 

τὸν ἕτερον ὑπὸ ϑατέρου χαχῶς πάσχειν ἡγουμένη. τούτων αὐτῷ 
3.25 ^, , c , c LAN τω M 

ztaQ «Αντωνίου λεχϑέντων ὑποστρέψας Ἡρώδης συνεῖχεν τὸ στρα- 
ΒΝ] M ' 3 , € ^ , 

τιωτιχὸν ὡς εὐθὺς εἰς τὴν Zdoafíav ἐμβαλῶν, xci παρασχευασϑέν- 
τος ἱπιπεικοῦ χαὶ πεζῆς δυνάμεως εἰς “Ιιόσπολιν ἀφικνεῖται τῶν 
“Ἰράβων ἐχεῖ συναντώντων" οὐ γὰρ ἐλελήϑει τὰ περὶ τὸν πόλεμον 
αὐτούς᾽ xal μάχης καρτερᾶς γενομένης ἐχράτησαν οἱ Ἰουδαῖοι. 
μετὰ δὲ ταῦτα πολλὴ στρατιὰ τῶν ράβων εἰς Κάνατα συνήει" 

5 

χωρία. δ᾽ ἐστὶ ταῦτα τῆς κοίλης Συρίας" Ἡρώδης τὲ τιροττετευσμένος 10 
ἧκεν ἄγων ἐπε αὐτοὺς τὸ πλεῖστον ἧς εἶχεν δυνάμεως, xai τολησιά- 
σας ἐν χαλῷ στρατο:τεδεύεσθαι διεγνώχει χάραχά τε βαλόμενος ἐξ 
εὐχαίρου ταῖς μάχαις ἐτειχειρεῖν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ διατάττοντος 

ἐβόα τὸ πλῆϑος τῶν Ιουδαίων zagshóusvov τῆς τριβῆς ἄγειν iml 
τοὺς ραβας᾽ ὥρμητο δὲ xal τῷ συντετάχϑαι τειστεύειν καλῶς καὶ 15. 

ταῖς προϑυμίαις ἄμεινον ἐχόντων ὅσοι τὴν πρώτην μάχην νενιχή- 
χεσαν οὐδ᾽ εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν ἐτειτρέψαντες τοῖς ἐναντίοις. 92089 
βούντων οὖν xal -εᾶσαν ἐπιιδειχνυμένων σπουδὴν ἔγνω τῇ πιροϑυμέᾳ 
τοῦ aid ove ὅ βασιλεὺς ἀποχρήσασϑαι, χαὶ προειτείν, ὡς οὐ λε- 
λείψεται E ἐχείγων ἀρετῆς, χυρῶτος ἐν τοῖς OTt AOLC ἡγήσατο zay- X) 

τῶν xav. οἰχεῖα τέλη δυναχολουϑησάντων. ἔχπληξις δ᾽ εὐθὺς ἐμ- 
3 , , 3 

χείτοτει τοῖς "dgeuy" ἀντιστάντες yàg εἰς ὀλίγον ὡς ἑώρων ἀμά- 
χους ὄντας xal μεστοὺς φρονήματος, ἔφευγον οἱ πιλείους ἐγκλίναντες 

$ 110 — bell. Iud. I 365 

PFLAMVWELst Zonaras I p. 426. 

1 ἠκηκόει LAMVW παρ περὶ F παρώ τε LAMW m&v V.— ἐπεξελθεῖν) 
persequi Lat 2 Ἐπροσέταττε V *vroito LAM τούτου W Ἐαύτῆ, τῇ 
i.ras. 3—4 litt. V — 5 post ἐμβαλῶν in V sequuntur haec: εἴρηται δὲ τὰ περὶ 
τοῦ τοιούτου πολέμου καὶ τῆσ νίχησ ἡρώδου ἐν ἑτέρα ἡμῶν πραγματεία σαφέ- 
στερον Omissis χαὲ παρασχευασϑέντος — p. 361, 2 fin. ἀνδραγαϑίαν omnibus, 
uide ad p. 361, 3 6 εἰς Διόσπολιν} in dio ciuitatem Lat 1 συναντώντων) 

συναχϑέντων, ἷ. marg.ovra*vov** F ἐλελήϑει, setyiras.M 8 Ἐγενομένησ, 

£v ex ἐν Corr. F γεναμένησ M 9. zavat« P χκάντα Ἐ κανᾶ LAMW Lat xdvada 
aut χάμαϑα codd. bell. Iud. 8986 Ἐσυνηεῖ συνή F 10 ὅτε] δὲ FLAMW 
11 *zc om. W πλησιάσας — 20 ἀρετῆς om. E πλησιάσας ἐν καλῷ] prope 
calon Lat πλησιάσας] πληνασασ P 12 χαλῷ] χανᾶ LAMW διεγνώκει" 
A  Ba2Aoutvoo LAMW 13 ἐπιχειρεῖν] ἐπειρεῖν 11 15 τῷ] τὸ PFL 
11 ἐπιτρέψοντες Naber ἐναντίοις] πολεμίοισ LAMW — 20 πρῶτος] πρῶτοσ 
αὐτὸσ E 21 Ἐοίχεῖα τέλη] οἰχία δὴ PF οἰχία 1 δ᾽ δὲ ME et ex corr. A, om. 
PF fort. recte ἐπιπίπτει PFE ἐχπίπτει ἃ 22 ἐνστάντεσ Ἐ εἰς om. E 

23 Ἐἔφυγον FW ἐγκλίναντες] Bekker ἐχχλίνοντεσ P. ἐχχλίναντεσ FLAMWE 
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xay διεφρϑάρησαν ᾿1ϑηνίωνος μὴ χαχώσαντος Ἡρώδην xal τοὺς 
᾿Ιουδαίους. οὗτος γὰρ ὧν στρατηγὸς μὲν Κλεοττάτρας ἐτεὶ τῶν ἐχεῖ, 
διάφορος δὲ ἩΙρώδῃ, τὸ μέλλον ovx ἀτεαρασχεύως ἐσχότεει, δρασάν- 
τῶν μέν τι λαμιιρὸν vov ράβων ἐγνωχὼς ἡσυχίαν ἄγειν, ἡἥττω- 
μένων δέ, ὃ καὶ συνέβη, τοῖς «4:0 τῆς χώρας συνεληλυϑόσι τῶν 

οἰχείων αρεσχευασμένος ἐχειτίϑεσϑαι τοῖς Ιουδαίοις. χαὶ τότε 
χεχμηχόσι τὲ χαὶ νιχᾶν οἰομένοις ἀτιροσδοχήτως ἐτειτεεσὼν 7τολὺν 
ἐπεοίει φόνον" τάς τε γὰρ τροϑυμίας εἰς τοὺς ὁμολογουμένους ἐχ- 
ϑροὺς ἐχδαιτανήσαντες οἱ Ιουδαῖοι χαὶ τῷ γιχᾶν ἐπε ἀδείας χρώ- 

μενοι ταχὺ τῶν ἐειιχειρησάντων ἡττῶντο xci τιολλὰς ἐλάμβανον 
σεληγὰς ἐν χωρίοις ἀφρίσετεοις καὶ τιετρώδεσιν, ὧν τιλείω τὴν ἐμ- 

χιξιρίαν εἶχον oi τὴν ἐνείϑεσιν ποιησάμενοι. χαχῶς δὲ :τασχόν- 
τῶν οἵ τὲ “ραβες αἱτοὶς ἀνειλήφεσαν xal σπιάλιν ὑτεοστερέψαντες 
ἔχτεινον ἤδη τετραμμένους. ἐγένοντο δὲ τεαντοδατιαὶ χειννυμένων 
ἀτεώλειαι, χαὶ τῶν διατειτιτόντων οὐ ττολλοὶ συνέφευγον εἰς τὸ 

στρατύτιεδον. ὃ δὲ βασιλεὺς Ἡρώδης ἀτιεγνωχὼς τὰ χατὰ τὴν μά- 
χὴν ἀφιττάζεται βοήϑειαν ἄξων" οὐ μὴν ἔφϑη καίπερ ἐσπουδα- 
χὼς ἐπεαρχεῖν, ἀλλὰ τὸ μὲν στρατόπεδον ἥλω τῶν Ιουδαίων, οἱ δ᾽ 
Ἄραβες οὐδὲ μετρίως εὐτυχήχεσαν ἐχ τταραλόγου νίχην ve ἧς τελεῖ- 
στον ἀτεεδέησαν ἀνειληφότες καὶ :τολλὴν τῶν ἐναντίων ἀφηρημένοι 
δύναμιν. τοὐντεῦϑεν ὃ μὲν Ἡρώδης λῃστείαις ἐχρῆτο χαὶ τὰ 

χιολλὰ κατατρέχων τὴν τῶν “ράβων ἐχάχου ταῖς iple στρα- 
τοπεδευόμενος ἐπὶ τῶν ὅρων, καὶ τὸ μὲν σύμπαν ἐξίστατο χατὰ 
τοὐμφανὲς εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, ovx ἀζήμιος δὲ γινόμενος τῇ συνεχείᾳ 

S 115 — bell. Iud. I 367. 

PFLAMWELat 

1 Ἐχὰν)] χαὶ L — *ug om.W 2 ὠν ἦν E 3 Ἐδιχφόρωσ W δὲ] δὲ 
ὧν E ἀπαράσκευος con | 4 *c] τὸ P ἡττομένων W ἡττημένων E 
6 "παρασχευνασμένοσ W ἐπιτίϑεται E ἢ ἀπροσδόκητοσ FLAM ἀπροσδο- 
χήτοισ E 8 ὁμολογουμένως Naber 9 οἱ om. W τῷ] τὸ], 11 *zàsiov 
F ἐμπορίαν, - 13 αὐτοὺσ PFLWE αὐυτοὺσ A! ἑαυτοὺσ M et ex corr. A 
Ἑκγνηλείφεσαν W — *&evewvav LAMW 14 δὲ] τε FE. *zrewvvu£vov P et 

ΠΧ corr. L χτιφνομένων W 15 ov] PFA!W οἱ LM et ex corr. À 
συνέφυγον LAMW 11 βοηϑεῖν ἀξιῶν P ἔφϑην L! &iég9g W 18 Ἐείλω 
ex ἥλω corr. L ὃὲ M et ex corr. A 19 οὐδὲ] ov PF γίχην τε] 

᾿γικήσαντεσ PF ἧς! εἰσ F 20 ἀντειληφότεσ LAM ἀντιληφότεσ W ob- 
dinuerunt Lat 21 *Agotíew Ρ ἐλχρεῖτο ex ἐχρῆτο corr., in éyosiro rursus 

3 
corr. man. 2 1, ἐχρᾶτο E 22 Ἐἐχάχου] «xaxov P ἐχάκουν F Ἐταῖς 

ἐπιδρομαῖς om. M fort. recte *ptORSOJCLUEDOMEPOG L 23 ὅρων P 
ὀρῶν FAME δρῶν LW montes Lat τὸ μὲν — 354,1 φιλοπόνῳ om. E 

24 ἀζημίωσ  γενόμενοσ F 
Iosephus IIl. 23 
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xal τῷ qLiÀonmóvQ τῶν τὲ οἰχείων émtutheivo σταντὶ τρόπῳ τὸ 
πταῖσμα διορϑούμενος. 

191 2. Ἔν τούτῳ xal τῆς ἐπ᾽ ᾿χτίῳ μάχης συνεσταμένης Καίσαρι 
πρὸς -4vvovtov ἑβδόμου δ᾽ ὄντος Ἡρώδῃ τῆς βασιλείας ἔτους 
σεισϑεῖσα ἢ γῆ τῶν Ἰουδαίων, ὡς οὐχ ἄλλοτε ἐδόχει, τῶν ἐν τῇ 

122 χώρᾳ χτηνῶν πολὺν φϑόρον ἐποίησεν. ἐφϑάρησαν δὲ xal τῶν ἀν- 
ϑρώπων ὑττὸ ταῖς πεεπτωχυίαις οἰχίαις :τερὶ τρισμυρίους" τὸ μέν- 

τοι στρατιωτιχὸν ἐν ὑπαίϑρῳ διαιτώμενον οὐδὲν ὑπὸ τοῦ πάϑους 
123 χατεβλάβη. ταῦτα πυνθανομένοις τοῖς Ἄραψιν xol μᾶλλον ἢ κατ᾽ 

ἀλήϑειαν ἐξαγγελλόντων αὐτοῖς ὕσοι τοὺς ὑπτὲρ τῶν γεγονότων λό- τ 
γους τῷ μίσει τῶν ἀχουσομένων ἐχαρίζοντο μεῖζον ἐπήει φρονεῖν, 
ὡς τῆς τὲ χώρας ἀνατετραμμένης τοῖς πολεμίοις καὶ διεφϑορότων 

τῶν ἀνθρώπων μηδὲν ἔτι μηδ᾽ εἰς αὐτοὺς ἀντίπαλον χαταλελεῖ- 
124 φϑαι δοχεῖν. καὶ τῶν τε Ἰουδαίων τοὺς πρέσβεις, ἧκον γὰρ ἐπὶ τοῖς 

γεγενημένοις, συλλαβόντες ἀπέχτειναν xoi μετὰ πάσης τεροϑυμίέας 

120 ἐχώρουν ἐπὶ τὸ στρατιωτιχὸν αἰτῶν. οἱ δ᾽ οὔτε τὴν ἔφοδον ἔξε- 
δέξαντο x«i τιρὸς τὰς συμφορὰς ἀϑύμως διαχείμενοι σπεροΐεντο τὰ 
πράγματα, τιλεῖστον ἀττογνώσεως im^ αὐτοῖς πεπονϑότες" ov γὰρ 
ἣν οὔτε ἰσοτιμίας ἐλπὶς τιροηττημένοις ἐν ταῖς μάχαις οὔτε βοη- 

126 ϑείας χεχαχωμένων αὐτοῖς τῶν οἴχοι τιραγμάτων. οὕτως οὖν ἐχόν- 
2 - ς "nm , , 5 ς ΄ ΄ 

τῶν ἔπηγδν ὁ βασιλεὺς λόγῳ τὲ πείϑων τοὺς ἡγεμόνας xai τεειρώ- 
" , J - , ' , 

uevoc ἀναλαμβάνειν αὐτῶν τιετιτωχότα τὰ φρονήματα. σποροδιαχι- 
΄ ᾿ , ' - 2 , , » 

γήσας δὲ xoi zagaSagoóvac τινὰς τῶν ἀμεινόνων ἐτόλμησεν ἤδη 
^ - 7 ἢ ^r , ? - 2 , ^ ^ - 

χαὶ τῷ πλήϑει διαλέγεσθαι τιρότερον ὀχνῶν αὑτό, μὴ xal χαλετῷ 
, NON ^ 2 , ^4 b , , ) 

χρήσηται διὰ τὰς ἀτυχίας. τιαρεχάλει δὲ τοιούτους ποιούμενος εἴς 

τὸν ὄχλον τοὺς λόγους" 

$ 120 — bell. Iud. I 369. 

PFLAMWE Lat Zonaras 1 p. 426. Exc. Vrsiniana. 

1 τῶν τε οἰχείων] nam et proprios milites Lat τῶν οἰχείων ἐπιμελού- 
μενοσ παντί τε τρόπω τὸ πταῖσμα διορϑούμενοσ E τε seclusit Bekker 
3i marg. L ζ΄ E VI Lat ἐπαχτίω PFLAW καίσαροσ L 4 δ᾽ om. 
LAMWLat 5 "συσϑεῖσα F  *ocs.L Ἐάλλοτ᾿ LAMW ἐδόχει om. E 
6 φϑόρον] φόρον P φόνον FE τ *vgiouvolovc] decem milia Lat μυρίους 
ed. pr. 9 ἐβλάβη E χατὰ LAMW 12 τε οὔ. E 13 τῶν om. E 
μὴδὲ E 14 zal — 16 αὐτῶν habent Exc 15 γεγενημένοις] γεγενημένοισ 
εἰρήνην ποιησόμενοι PFAMWE LatExc 10 δὲ E ἐδέξαντο E 15. czo- 
γνώσεωσ A πεποιϑότεσ Ἐ 19 εἰσοτιμίασ P 20 χεχαχομένων L 
i marz. VII Lat — 21 Ἐἐπῆγεν] temptauit Lat — *z«i s. M — 22 πεπτωχῦ- 
των FE προδιακινήσεωσ W — 23 παρραϑαρρύνασ L παραϑαρσύνασ E 
24 αὐτὸ ex αὐτῶ corr. in αὐτῶ rursus corr. 1. χαὶ om. F — χαλεπῷ] Dindorf 

χαλεπῶσ codd. et ut uid. Lat χαλεποῖς Cocceji 25 εἰς] πρὸσ E 
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3. “Οὐχ ἀγνοῶ uiv, ἄνδρες, ὅτι πολλὰ παρὰ τόνδε τὸν χαιρὸν 
γεγένηται πρὸς τὰς τιράξεις ἡμῖν ἐναντιώματα, χαὶ ϑαρρεῖν εἰχὸς 
ἐν τοῖς τοιούτοις οὐδὲ τοὺς σιλεῖστον ἀνδραγαϑίᾳ διενηνοχότας. 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χατεϊτείγει ve πολεμεῖν χαὶ τῶν γεγονότων οὐδέν ἐστιν 
τοιοῖτον, ὃ μὴ δι᾿ ἑνὸς ἔργου καλῶς πραχϑέντος ἐπανορϑώσεται, 
παραχαλέσαι προειλόμην ὑμᾶς ἅμα χαὶ διδάξαι δι᾿ ὧν ἂν ἐμμεί- 
γαιτε τοῖς οἰχείοις φρονήμασιν. βούλομαι δὲ πρῶτον uiv ὑτπτὲρ 
τοῦ πολεμεῖν ὡς διχαίως αὐτὸ ποιοῦμεν ἐπιδεῖξαι, διὰ τὴν ὕβριν 

τῶν ἐναντίων ἠναγχασμένοι" μέγιστον γὰρ εἰ μάϑοιτε τοῦτο 7tQ0- 

ϑυμίας ὑμῖν αἴτιον ἔσται" μετὰ δὲ τοῦτο δεῖξαι, διότι χαὶ τῶν ἐν 
ἡμῖν δεινὸν οὐδέν ἐστιν χαὶ πλείστας εἰς τὸ νιχᾶν ἔχομεν τὰς ἐλ- 
πίδας. ἄρξομαι δ᾽ ἀπὸ τοῦ πρώτου μάρτυρας ὑμᾶς ποιούμενος 
ὧν λέγω" τὴν γὰρ vOv oaov παρανομίαν ἴστε μὲν δήτεου xci 
πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως ἀπίστως διαχειμένων, ὡς εἰχὸς 

ἔχειν τὸ βάρβαρον xci ἀνεννόητον ϑεοῦ, «πλεῖστα μέντοι πιροσέχρου- 
σαν ἡμῖν τιλεονεξίᾳ καὶ φϑόνῳ xal ταῖς ταραχαῖς ἐφεδρεύοντες ἐξ 

ὑπογύου. χαὶ τὰ μὲν πολλὰ τί δεῖ λέγειν; ἀλλὰ χινδυνεύοντας αὖ- 
τοὺς τῆς οἰχείας ἀρχῆς ἐχπεσεῖν xal δουλεύειν Κλεοπάτρᾳ τένες 

ἄλλοι τοῦ δέους ἀπτήλλαξαν; ἡ γὰρ ἐμὴ πρὸς ᾿Τντώνιον φιλία xà- 
χείνου πρὸς ἡμᾶς διάϑεσις αἰτία γεγένηται μηδὲ τούτους ἀνήκεστόν 
τι πιαϑεῖν, φυλαττομένου τἀνδρὸς μηδὲν ἐπιτηδεύειν, ὃ δύναιτ᾽ ἂν 
ὕπτοσιτον ἡμῖν γενέσϑαι. βουληϑέντος δὲ ὅμως Κλεοιτάτρς μέρη 
τινὰ παρασχεῖν ἀφ᾽ ἑχατέρας τῆς ἀρχῆς, xol τοῦτο διῳχησάμην 
ἐγώ, χαὶ πολλὰ δῶρα δοὺς ἰδίᾳ τὸ μὲν ἀσφαλὲς ἀμφοτέροις ἐπο- 

8 126 cf. bell. Iud. I 373. 

PFLAMW Lat 

1 ἀγνοῶ μὲν] ἀγνοῶμεν PFL'W ὠἕ &vógeo LAMW ὦνδρες coniecerit 
aliquis παρὰ] Naber zegi codd. per (hoc tempus) Lat 4 τε] τὸ FLAMW 
5 μὴ δι᾿ ἑνὸς] μηδενὸσ  προαχϑέντοσ M ἐπανορϑωϑήσεται F. énavoo- 
ϑώσετε ed. pr. 66 προειλάμην PF ἐμμείναιτε! Dindorf ἐνμείνετε P. ἐμμέ- 

, : 
νητε FW duuéveuce L ἐμμενῆτε AM "7 uiv om.P 8 avro F [0 αἴτιον 

ὑμῖν ἐγ. FLAMW Μετὰ] μέγα P τοῦτο δεῖξαι] τὸ ὑποδεῖξαι LAMW τοῦτο 
ὑποδεῖξαι Ἐ declarare Lat 11 δεινῶν LAMW et ut uid. Lat 12 δὲ LAMW 

' , - 2 v, 2 , 

14 πρὸς] πρὸ ΕΞὀ διακειμένην LAMW Lat — 15 ἀνενόητον ἃ ἀνενόητον W 
προσέχρουσαν] πρὸσ ἐχϑροὺσ ἂν PF 16 φϑόνω, q i. ras. F ταῖσ5. M 

v LE ) ' 

11 ὑπογέιου F ὑπογύου, v i. ras. M δεῖ ex & corr. mJ. 2L ἀλλὰ] 
ἀλλὰ καὶ L fort. recte 18 ἐχπεσεῖν vio οἰχείασ ἀρχῆσ tr. oixíag L! 
19 ἀπήλλαξαν, zx i. ras. M ἢ] ἡ uivL  $&u&irasM κἀκεῖνον L! 

€ τ ? 9 [4 , 

20 vu&c PLA ὑμᾶσ M 22 δ LAMW óuo 1, 23 ξχατέρα L 

διοικησάμην PFA! — 24 ἰδια P. ἰδιὰ À idus W 
29 

127 

125 

130 

191 

132 
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136 
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ρισάμην, τὰς δὲ δαπάνας αὐτὸς ἀνέλαβον, διαχόσια μὲν δοὺς τά- 
λαντα, διαχοσίων δ᾽ ἐγγυητὴς γενόμενος, ἃ τῇ μὲν περοσοδευομένῃ 
γέγονεν, αὐτοὶ δ᾽ ὑπὸ τούτων ἀπεστερήμιεϑα. χαίτοι γε ἄξιον ἣν 
μηδενὶ τῶν ὄντων Ἰουδαίους φόρον ἢ τῆς χώρας ἀπόμοιραν τελεῖν, 
εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπέρ γε τούτων otg αὐτοὶ σεσώχαμεν, οὐδὲ 
τοὺς ραβας ὁμολογήσαντας ἐντεύξεως xol χάριτος ὅτι τὴν ἀρχὴν 
ἐδόχουν τυγχάνειν ἀδιχεῖν ἡμᾶς ἀποστεροῦντας. xci ταῦτα OU ττο- 
λεμίους ὄντας, ἀλλὰ φίλους. ὡς ἢ γε τείστις ἔχουσα καὶ πρὸς τοὺς 
πολεμιωτάτους τόπτον τοῖς γε φίλοις ἀναγχαιοτάτη τετηρῆσϑαι, 
ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τούτοις, Ol τὸ μὲν κερδαίνειν x πταντὸς τρόπου χκάλ- 
λιστον ὑπειλήφασιν, τὸ δ᾽ ἄδικον ovx ἐτειζήμιον, εἰ μόνον χκερδαί- 
veu δυνηϑεῖεν. ἔστιν οὖν ἔτι ζήτησις ὑμῖν, εἰ δεῖ τοὺς ἀδίχους 

τιμωρεῖσϑαι, τοῦτο xal τοῦ ϑεοῦ βουλομένου χαὶ τταραγγέλλοντος 
ἀεὶ μισεῖν τὴν ὕβριν καὶ τὴν ἀδικίαν, καὶ ταῦτα οὐ μόνον δίχαιον, 
ἀλλὰ χαὶ ἀναγχαῖον τιόλεμον ἐξιόντων; ἃ γὰρ ὁμολογεῖται τεαρα- 
γομώτατα τοῖς τὲ Ἕλλησιν χαὶ τοῖς βαρβάροις, ταῖτα ἔπραξαν εἰς 

τοὺς ἡμετέρους τιρέσβεις ἀπτοσφάξαντες αὐτούς, τῶν μὲν Ἑλλήνων 
ἱεροὺς xci ἀσύλους εἶναι φαμένων τοὺς χήρυχας, ἡμῶν δὲ τὰ χαλ- 
λιστα τιῦν δογμάτων καὶ τὰ ὁσιώτατα τῶν ἐν τοῖς νόμοις δι᾿ ἀγ- 
γέλων παρὰ τοῦ ϑεοῦ μαϑόντων" τοῦτο γὰρ τὸ ὄνομα καὶ ἀνϑοώ- 
σίοις ϑεὸν εἰς ἐμφάνειαν ἄγει χαὶ σιολεμέους ττολεμίοις διαλλάττειν 

δύναται. ποῖον οὖν μεῖζον ἂν γένοιτο ἀσέβημα ἢ πρέσβεις ἀπο- 

$ 136 — bell. Iud. I 378. 

PFLAMW Lat 
1 uiv om. PF διδοὺσ PFLW 2 δ᾽ ἐγγυητὴς! δὲ ποιητησ Ῥ δὲ ἐγγυη- 

τὴσ LAMW ἃ — 93 γέγονεν] quae etiam pro reditibus adimpleui Lat 
τῇ uiv προσοδευομένῃ] Cleopatram dicit, cf. $ 96, 107, bell. Iud. I 362 μὲν] 
μὲν yj LAMW 3 yeyovgew W γεγόνει ed. pr. δὲ LAMW ἢν] μὲν ἦν 
LAMW 5 εἰ δ᾽ — S φίλους] quod etsi praebendum esset pro nobis, non etiam 

pro arabis daretur, qui nobis nec gratias agunt ; nam pro beneficiis iniqua circa 

nos egerunt prius quidem quod nos amicos non hostes reditibus priuauerint Lat 
6 ἐντεύξεως] μετὰ πολλῆσ ἐντεύξεωσ FLAMW τῆς ἀρχῆς Ernesti 

9 πολεμιωτάτους] πολεμίουσ ex πολέμουσ corr. P Aostibus Lat tozov] 

i marg. yo τὸ πᾶν AM 01 ἄδικον) ἀδικεῖν FLAMW ἀδικοῦν coni 12. Fri 

ζήτησις] ἐπιζήτησισ Ῥ quaestio Lat ἀδίχωσ F 13 τιμωρήσασϑαι (-ἰσα- 
σϑαι L) LAMW χαὶ (ante παραγ.} χαὶ τοῦ νόμου coni 14 ἀεὶ] óg P 

15 ἐπεξιόντων FLAMW ulcisci Lat ὡμολόγηται W 18 ἱεροὺσ, t ex y corr, 
A φαμένων) φαμὲν Ρ τοὺσ χήρυχασ φαμένων tr. LAMW — 19 ὁσιότατα 
M δι᾿ ἀγγέλλων 1, διαγγέλλων W, om. Lat 20 ἄνϑρωποι L 21 ἄγειν 

LMW et ex corr. A πολεμίοις om. Hudson διαλάττειν ΕΞ 22 ἂν οὖν 
μεῖζον tr. PF γένηται Ρ ἀσέβημα, σέβ i. ras. angustiore M ἢ om, P 
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χτεῖναι τοὺς ὑτιὲρ τοῦ διχαίου διαλεγομένους; τες δ᾽ av ἔτι δύ- 

γαιντοὸ ἢ περὶ τὸν βίον εὐσταϑεῖν ἢ περὶ τὸν πόλεμον εὐτυχεῖν 
τοιούτων αὐτοῖς γεεγιραγμένων; ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς δοχοῦσιν. ἴσως 

τοίνυν τὸ μὲν ὕσιον χαὶ. δίχαιόν ἐστιν uceÓ^ ἱμῶν, ἀνδρειότεροι 
δὲ ἢ) πιλείους ἐχεῖνοι τετυχήχασιν. ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἀνάξιον ὑμῖν 
ταῦτα λέγειν" μεϑ᾽ ὧν γὰρ τὸ δίκαιόν ἐστιν μετ᾽ ἐχείνων ὃ ϑεός, 

ϑεοῦ δὲ παρόντος xci τιλῆϑος καὶ ἀνδρεία τιάρεστιν. ἵνα δὲ καὶ 
τὰ xc). αὑτοὺς ἐξετάσωμεν, ἐνιχήσαμεν τῇ πιρώτῃ μάχῃ" συμβα- 
λόντες τὴν δευτέραν οὐδὲ ἀντέσχον ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἔφυγον εὐϑὺς οὐχ 
ὑτιομείναντες τὴν ἔφοδον xal τὰ φρονήματα" νιχῶσιν ἡμῖν A35- 
γίων ἐπέϑετο πόλεμον ἀχήρυχτον ἐπάγων. ττότερον ἀνδραγαϑία 
τοῖτ᾽ ἔστιν ἐχείνων ἢ δευτέρα ztagavouía xai ἐνέδρα; τί ovv ἔλατ- 
τον φρονοῦμεν ἐφ᾽ οἷς μείζους ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπείδας ; zc δ᾽ ἂν 

χατατιλαγείημεν τοὺς ὅταν μὲν ἐξ ἀληϑείας ἀγωνίζωνται τεάντοτε 
γιχωμένους, ὕταν δὲ χρατεῖν νομισϑῶσιν ἐξ ἀδικίας αὐτὸ ττοιοῦν- 
τας; zc δ᾽ ἄν, εἰ καὶ γενναίους ἡγεῖταί τις αὐτούς, οὐ τταρ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο χαὶ μᾶλλον δὁρμηϑείη; τὸ yag εὔψυχον ovx ἐν τῷ τοῖς 
ἀσϑενεστέροις ἐττιχειρεῖν, αλλ ἐν τῷ δύνασϑαι xal τῶν ἰσχυροτέ- 

ρων χρατεῖν. εἰ δέ τινα χατατιλήξεται τὰ οἰχεῖα στάϑη xai τὰ 
περὶ τὸν σεισμὸν συμβεβηχότα, τερῶτον μὲν ἐννοηϑήτω, διότι τοῦτ᾽ 
αὐτὸ χαί τοὺς ἴραβας ἐξαπατᾷ μείζω τὰ γενόμενα τῆς ἀληϑείας 
ὑτεειληφότας, ἔπειτα ὡς οὐ χαλὸν ἐχείνοις ve τόλμης καὶ ἡμῖν δει- 

λίας τὴν αὐτὴν αἰτίαν γενέσϑαι" οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἐξ οἰχείου τινὸς 
ἀγαϑοῦ τὸ εὔννυχον ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς περὶ ἡμᾶς ὡς χάμνοντας 
ἤδη τοῖς χαχοῖς ἐλτιίδος. ἡμεῖς δὲ χωρήσαντες ém' αὐτοὺς σταραι- 

8 142 — bell. Iud. I 377. 

PFLAMW Lat 

| 1 δύναντο W — 2 πόλεμον ᾿ (μον suppl.m.2) L 4 τοίνυν] τοίνυν ἐρεῖ 

τισ LAMW an (forsan) Lat ἐστιν om. Ὗ ὅ ἢ πλείους om. Lat 71] οἱ F 
ὑμῖν ex ἡμῖν corr. Ε 6θ λέγειν ταῦτα tr. F— ὧν] ημῶν P ὑμῶν F 

μετ᾽ ἢ usc PF τ x«l ante ἀνδρεία om. F ἀνδρία AM 8 ἑαυτοὺσ 
»LAMW 9 οὐδιαντέσχον L ἀντέσχον, & ex v corr. A ἀντεσχὸν, ε ut uid. 
Lj ras. P ἔφευγον PF 10 δ᾽ ἡμῖν LAMLat δι᾿ ἡμῖν W ἀϑινήων W 
11 πότερον] πρότερον legisse uid. Lat 12 τοῦτο F ἡ P — 14 χατα- 
mAeysinusv] καταπλαγεῖ ἡμῖν P ὅτε P ἐξ ἀληϑείας] palam Lat ἐξὶ 

ὑπὲρ PF ἀγωνίζονται ΡΕῚ, ἀγωνίζεσϑαι M 15 νενικωμένουσ P ἀδι- 
χίασ, uz i. ras. M 16 γενναίωσ P ἥγηται W 17 co 8. F 18 ἀσϑε- 

νεστάτοισ PFLW debilium Lat 19 καταπλήττεται LAMW, i. marg. yo κατα- 
πλήττει À terrent Lat κατέπληξε coni 2720 δὲ ante πρῶτον add. m. 2 A 
διότῇ ὅτι FLAMW 21 αὐτῶ 25 παραιρησόμεϑα)] ὑπερβησόμεϑα, i. marg. 
“παραιρεσόμεϑα F 

155 

139 
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ρησόμεϑα uiv ἐχείνων τὸ μεῖζον φρονεῖν, ἀναληψόμεϑα δ᾽ αὐτοὶ 
144 τὸ μηχέτι ϑαρροῖσιν μάχεσϑαι. καὶ γὰρ οὔτε χεχαχώμεϑα τοσοῦ- 

τον OUO , ὅτπτερ οἴονταί τινες, ὀργὴν ϑεοῦ παρέχει τὸ γεγονός, ἀλλὰ 
ταῦτα συμπτώματα γίνεται xal πάϑη τινά. χαὶ εἰ χατὰ ϑεοῦ 
γνώμην πέπραχται. δῆλον ὡς xal πέπαυται χατὰ τὴν ἐχείνου γνώ- 5 
μην ἀρχουμένου τοῖς γεγονόσιν" βουλόμενος γὰρ ἔτι μᾶλλον ἀδικχεῖν, 

145 oix ἂν μετεβάλετο. τὸν δὲ πόλεμον ὅτι καὶ ϑέλει τοῦτον ἔνερ- 
γεῖσϑαι xal δίκαιον οἶδεν, δεδήλωχεν αὐτός" ἐνίων γὰρ ἐν τῷ 
σεισμῷ περὶ τὴν χώραν ἀπολομένων οὐδεὶς οὐδὲν ἔτεαϑεν τῶν ἐν τοῖς 
ὅτελοις, ἀλλὰ ττιάντες ἐσώϑητε, φανερὸν ποιοῦντος τοῦ ϑεοῦ, διότε 1 

xv εἰ πανδημεὶ μετὰ τέκνων xol γυναιχῶν ἐστρατεύεσθϑε, περιῆν 
146 ἂν ὑμῖν μηδὲν ἀνήχεστον παϑεῖν. ταῦτα ἐνθυμηϑέντες xal τὸ 

μεῖζον ὅτι τταρὰ τιάντα καιρὸν τιροϊστάμενον ἔχετε τὸν ϑεόν, ἐτεεξ- 
ἔλθετε διχαίαις ἀνδραγαϑίαις τοὺς ἀδίχους μὲν σερὸς φιλίαν, 
ἀσπόνδους δὲ ἐν ταῖς μάχαις, ἀνοσίους δὲ εἰς πρέσβεις, ἀεὶ δὲ τῆς 
ὑμετέρας ἀρετῆς ἡττημένους." 

147 4. Ταῦτα ἀχούσαντες οἱ Ἰουδαῖοι ττολὺ τὰς ψυχὰς ἀμείνους 
ἐγίνοντο πρὸς τὴν μάχην. Ἡρώδης δὲ ϑυσίας κατὰ τὰ νομιζόμενα 
ποιήσας xol μετὰ σπουδῆς ἀναλαβὼν αὐτοὺς ἢγεν ἐπὶ τοὺς ρα- 
Bec διαβὰς τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν xal τῶν πολεμίων στρατοττε- 3 

148 δεύεται “-λησίον. ἐδόχει δ᾽ αὐτῷ φρούριον ἐν μέσῳ κείμενον κατα- 
λαβεῖν" οἵτως γὰρ αὐτὸς μὲν ὠφεληϑήσεσϑαι xal πρὸς τὸ ϑᾶττον 
συνάψαι viv μάχην xci εἰ παρέλχειν δέοι ἐρυμνὸν αὐτῷ πεπορι- 

149 σμένος τὸ στρατόπεδον. τὸ δ᾽ αὐτὸ xal τῶν ράβων προνοούντων 

ὃ 147 — bell. Iud. I 380. 

PFLAMWE Lat 

| μείζων P ἀναληψόμεϑα — 2 μάχεσϑαι] uos autem accipite alacritatem 
pugnandi Lat ἀναληψόμεϑα] ἀλλὰ ληψόμεϑα F 2 ϑαρσοῦσι AMW 
χαχώμεϑα F 3 παρέχειν LAMW γεγονὸς) yévoo 1 1 μετεβάλλετο W. 
μετέβαλε F τὸν δὲ] τόνδε τὸν F καὶ ϑέλει] χαϑελεῖ P ϑέλη L 

τοῦτο PF 9 Pon PM L οὐδὲν ἔπαϑεν οὐδεὶσ tr. L 10 διότ 
ὅτι LM -- ὅτι Α 11 πανδημὶ ^ ἐστρατεύεσϑαι 1, 12 ἡμῖν, 18 παρὰ] 
περὶ LAMW ἐπεξέλϑατε Ῥ 14 δικαίωσ ΕἾ, δικαίασ W ἀνδραγαϑίασ᾽ 
W 15 πρεσβείασ PF et i. marg. AM /egatos Lat 16 ἡμετέρασ F westra 
aut nostra codd. Lat ἡττωμένουσ PF — 17i. marg. 9 L η΄ E οἱ om. E 
z0240l P 18 ἐγένοντο LAMWE χκατὰ] zc) FM — 20 διαβὰς om. P 
τῶν] τῶν uiv LAMW. 21 ἘἙαὐτῷ] αὐτὸ 1, 23 zal] «àv LAMW παρελϑεῖν 
LW 23 δέον LAMW αὑτῶι, l. marg. yg ἑαυτῶ ἃ 24 τοῦ δ᾽ (δὲ E) 

αὐτοῦ AME 
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ἅμιλλα γίνεται “περὶ τοῦ χωρίου xal πτρῶτον μὲν ἀχροβολισμοῖς, 
εἶτα δὴ xoi πλείους εἰς χεῖρας ἐρχόμενοι cep ἀμφοτέρων ἕως 
ἡττηϑέντες οἱ τεαρὰ τῶν ράβων ἀπεχώρουν. τοῦτο εὐϑὺς εἰς ἐλ- 
πίδας τοῖς Ιουδαίοις οὐ μιχρὸν ἐγεγόνει. χαὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ 
& ἐνγοούμενον τιάντα μᾶλλον ἢ πιρὸς μάχην ἰέναι βουλόμενον ϑρα- 
σύτερον ἐπεχείρησεν αἰτῶν τὸν χάραχα διασιτᾶν xal τοῦ στρατο- 
zéÓov προσάγων ἅτιτεσϑαι" τούτοις γὰρ ἐχβιασϑέντες τιροήεσαν 
ἄταχτοι χαὶ προϑυμίας ἢ τῆς εἰς τὸ νιχᾶν ἐλτείδος. οὐδ᾽ ὅτιοῦν 

ἐσχηχότες. ὅμως δ᾽ ovv εἰς χεῖρας ἤεσαν : πλείους τε ῦντες xal διὰ 

τὸ κατεπεείγειν ἐπεὶ τὸ τολμηρὸν ὑπὸ τῆς ἀνάγχης στρατηγούμενοι, 
χαὶ μάχη γίνεται χαρτερὰ τειτιτόντων ἑκατέρωϑεν οὐχ ὀλίγων, τέλος 
δὲ τραπέντες οἱ ραβες ἔφευγον. ἣν δὲ φόνος ἐγκλενάντων, ὡς 

μὴ μόνον ὑπὸ τῶν πολεμίων ϑνήσχειν, ἀλλὰ καὶ σφίσιν αὐτοῖς 
σαραιτίους γίνεσϑαι τῶν χαχῶν, ὑτιό τε τελήϑους xai φορᾶς ἀτάχ- 
του συμττατουμένων χαὶ στιεριτειτιτόντων τοῖς οἰχείοις ὁτύλοις" 7t£Y- 

τακισχέλεοι γοῦν αὐτῶν ἐγένοντο νεχροί. τὸ δ᾽ ἄλλο σπελῆϑος ἔφϑη 
μὲν εἰς τὸ χαράχωμα “συμφιχγεῖν, εἶχεν δ᾽ οὐκ ἐν βεβαίῳ τὴν ἐλ- 
πίδα τῆς σωτηρίας ἀττορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων καὶ μᾶλλον M 

$ 149 — bell. Iud. I 381. 

PFLAMWELat 
1 Ἐχαὶ πρῶτον — 3 ἀπεχώρουν] et primum quidem protelatio, deinde uero 

multis ex utraque parte ad manus uenientibus arabes afflicti recedunt Lat 

totus hic locus grauiter laborat; cf. bell. Iud. 8 381 Ἐπρῶτοσ LW πρῶτα 

(ex πρῶτον corr. uid. A) AM ἀκροβολισμοῖς] ἀχροβολισμὸσ LAMW £v 
ἀκροβολισμοῖσ ἦσαν E 2 Ἐεῖτ' FLA!'W δὴ] ἤδη FLAMW, om. E δὲ 
Hudson ἀμφοτέρων] ἀμφοτέρων ἔπιπτον LAMWE — 3 ἕπαρὰ om. LAMW 
*roiro — ἐγεγόνει) quod statim spes iudaeis non minores erexit uirtutem- 
que accendit Lat “τοῦτ᾽ F εἰς ἐλπίδα coni ^ 4 post ἐγεγόνει lacunam 
indicat Dindorf αὐτοῦ! αὐτῶν FLAMW 5 litt. » ἐννοούμενον — πρὸσ 
j. ras. m. 2 A ἐννοούμενον] ἕτοιμον W Ῥ '"Ελϑεμον coni et totum locum ex 
bell. Iud. sic fere refingo: x«l τὴν δύναμιν αὐτοῦ προάγων Ἡρώδης προῦχα- 
λεῖτο τοὺς πολεμίους εἰς μάχην, δρῶν δὲ καὶ τὸν στρατὸν αὐτῶν ὑπὸ δέους 

χαταπεπληγμένον χαὶ τὸν στρατηγὸν Ἔλϑεμον etc. ἱέναι ἃ βουλομένην 
Ernesti βουλομένους in Voss. esse falso dixit Hudson 6 ἐνεχείρησεν PF 
αὐτῶν] αὐτὸν PFAMW 1 προσάγων] πρὸσ ἀγῶνα FLAM προσήεσαν 
FLAM 8 ἢ] ἡ PW οὐδ᾽ οὐτιοῦν 1, οὐδοτοιοῦν 10 ἐπὶ i. ras. M 
11 Ἐπιπτόντων — οὐκ ὀλίγων} multisque — cadentibus Lat 12 *ó& om. 
LW Lat ἔφυγον LWE Ἐφρόνος] τοσοῦτοσ φόνοσ LAMW plurima mors 
Lat ἐγχλινάντων] Bekker £xziwcrrov codd. ἐχκλινάντων πολὺσ E ὡς — 
15 ὅπλοις om. E 13 x«l om. LW Lat 14 φϑορᾶσ P — 15 τοῖς iterat P 
16 δὲ E 11 *ovx ἐν βεβαίω δ᾽ εἶχε tr. ΒΞ 18 τῆς om. Ῥ *zal μᾶλλο}] 
et quod peius erat Lat 
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οἵ τε Ἰουδαῖοι διώκοντες συνεισττεσεῖν μὲν οὐ κατίσχυσαν, zttQu- 
χαϑεζόμενοι δὲ τῷ χάραχι xal τεαρατηροῦντες εἰσόδου τε τοὺς ἐτταρ- 
χοῦντας xai ἐξόδου φυγεῖν βουλομένους εἶργον. 

ὅ. Ἐν τοιούτοις οὖν ὄντες οἱ Ἄραβες ἐπρεσβεύοντο τερὸς τὸν 
Ἡρώδην, τὸ μὲν πρῶτον ὑπὲρ διαλύσεως, ἔπειτα, τὸ γὰρ δέψος ὅ 
ἤπειγεν, ττῶν ὁτιοῦν ὑφιστάμενοι xal τυχεῖν εἰς τὸ παρὸν ἀδείας 
ἠξιωχότες. ὃ δ᾽ οὔτε πρέσβεις οὔτε λύτρα τῶν ἡλωχότων οὔτ᾽ 
ἄλλο τι μέτριον τεροσίετο φιλόνειχος ὧν ἐκδικῆσαι τὰς :ταρανομίας 
τὰς εἰς αὐτοὺς ἐξ ἐχείνων γεγενημένας. χαταναγχαζόμενοί τὲ τοῖς . 
τε ἄλλοις χαὶ τῷ δίψει προϊόντες αὑτοὺς ἐνεχείριζον ἄγειν xal 10 
δεῖν, [xol] πέντε μὲν ἡμέραις τετρακισχίλιοι τὸ τελῆϑος οὕτως 
ἑάλωσαν, τῇ δ᾽ ἕχτῃ τιάντες οἱ λοιποὶ διέγνωσαν ἐξιέναι πολέμου 
γόμῳ χωρήσαντες ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἐγχειρεῖν, καὶ εἰ δέοι τε 
πάσχειν, αἱρούμενοι καὶ μὴ διαφϑείρεσθαι κατ᾽ ὀλίγους ἀδόξως. 
ταῦτα δὲ γνόντες ἐξῆλθον μὲν τοῦ χαραχώματος, διήρχεσαν δ᾽ οὐ- 15 

δαμῶς τῇ μάχῃ, λαμτιρῶς uiv ἀγωνίσασϑαι χεχακωμένοι xol τὰς 
Wvy&c χαὶ τὰ σώματα τόπον οὐχ ἔχοντες, κέρδος δ᾽ εἰ ϑνήσχοιεν 
ἐν συμφορᾷ τὸ ζῆν στοιούμενοι, xol “στίσιτουσιν αὐτῶν ἐν τῇ τερο- 
τέρᾳ μάχῃ περὶ ἕπταχισχιλίους. τοιαύτῃ δὲ τεληγῇ χρησαμένων 
φρονήματος μὲν ὅσον ἣν πρότερον αὐτοῖς ἀφήρηντο, τεϑαυμαχότες 
δὲ ἐν ταῖς οἰχείαις συμφοραῖς τὴν Ἡρώδου στρατηγίαν εἴς τὲ τὸ 
λοιπὸν εἶξαν xal προστάτην ἀτεφήναντο τοῦ ἔϑνους. ὃ δὲ πελεῖ- 

ἃ 154 — bell. Iud. I 3$3. 

PFLAMWELat Zonaras I p. 426. 

1 *czc] autem Lat, unde δὲ Hudson εἰσπεσεῖν P inuadere Lat μὲν 
om. L περικαϑεζόμενοι — 3 ἐξόδου] obsidentes ergo uias.eorum Lat 

παρακαϑεζόμενοι E 2 τὸν χάρακα LAMWE εἰσόδουσ W . 3 ἐξόδουσ 
W εἶργον FL et ex corr. A. 4 ἐν τούτοισ WE in his Lat — *oiv om. 
L fort. recte — zgóc] παρὰ LAMWE 5 ad ἐἔπειτα i. marg. χαὶ πρέσβεισ 
εἰ βούλοιτο ἀντὶ τῶν ἀναιρεϑέντων add. m. 2 M  "ὁτοιοῦν W — *vglota- 
σθαι LAMW Lat ἀδίασ 1. 1 δὲ LAMWE ἘἘξαλωχότων F οὔτε E 
$ Ἐπροΐετο W φιλόγνιχοσ L! 9 Ἐτε τοῖς] οὖν τοῖσ LAMW 10 τε om. 

E  zmpootovteo PFE αὐτοὺσ PFLMW ἑξαυτοὺσ ἢ ἄγειν xal δεῖν om, 
Lat 11 δεῖν] δὴ LE fort. recte καὶ om. PFLE fort. recte Ἐτετρα- 
κισχίλιοι, ε finale i. ras. P τὸ πλῆϑος om. E *ovroc om. W 12 δὲ 
LAMWE ἐξιέναι] E ἐξεῖναι codd. — 13 Ἐἐγχειρεῖν) ἐκχωρεῖν PF *zal εἰ] 
εἰ χαὶ LAMW —14*aó0&oc] àóó&ovo-.|P 18 ἔταῦτα, vavl.ras.P — Ἐγγνῶντεσ 
FL δὲ ΒΕ 11 ϑνήσχειεν L 18 ἐν συμφορᾷ! PFLM et ex corr. A τὴν συμ- 
φορὰν A'W τὸ] τοῦ LW τὸ- ἃ προτεραία (ο s. L) LAMW priori Lat; 
ego non intellego 19 ἑξαχισχιλίουσ E τοσαύτη PEL 20 ἦν αὐτοῖσ 

πρότερον tr. LAW αὐτοῖσ ἣν πρότερον Μ ἀφήρητο!, 22 *z&av P ἤξαν 
L Ἐκπέφηναν LAMW 
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στον iz τοῖς εὐημερήμασιν ij Eun φρονεῖν ἀνέστρεψεν εἰς τὴν 
οἰχείαν, προσειληφὼς ἀξίωμα xol διὰ ταύτην τὴν ἀνδραγαϑίαν. 

VIL 1. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα χαλῶς εἶχεν αὐτῷ δυσειειχειρήτῳ 
xarà πάντα γεγενημένῳ, κίνδυνος δ᾽ ἐμ᾽τίτετει τὴν ὑτιὲρ τῶν ὅλων 
κρίσιν ἐξάγων “Ἀντώνιον Καίσαρος ἐν τῇ xav. Ἄχτιον μάχῃ γεγι- 
χηχότος" τότε γὰρ ἀτιέγνωστο αὐτῷ τὲ Ἡρώδη τὰ πράγματα χαὶ 

τοῖς cep αἰτὸν ὁμοίως ἐχϑροῖς τ8 xal φίλοις" οὐ γὰρ ἦν εἰχὸς 
ἀτιμώρητον μενεῖν τοσαύτης αὐτῷ φιλίας χιρὸς Ἵντώνιον γεγενη- 
μένης. mv οὖν τοῖς μὲν φίλοις ἀπόγνωσις τῶν xcv αὐτὸν ἐλτεί- 
δων, ὅσοι δ᾽ ἐχϑρῶς εἶχον ἐδόκουν μὲν ἐξ ἐμφανοῦς συνάχϑεσϑαι, 
κάϑος δὲ λεληϑὸς ἐφηδομένων εἶχον ὡς ἀμείνονος τευξόμενοι τῆς 
μεταβολῆς. αὐτός τε Ἡρώδης τὸν Ὑρχανὸν ὁρῶν μόνον ἐστ᾽ ἀξιώ- 
ματος βασιλικοῦ συμφέρειν (evo μηχέτ᾽ ἐμττοδὼν ἐᾶν, εἰ μὲν στερι- 
σωϑείη xal διαφύγοι τὸν χίνδυνον, ἀσφαλὲς ἡγούμενος τιρὸς τὸ μὴ 
τοῖς τοιούτοις αὐτοῦ χαιροῖς ἐφορμεῖν ἄνδρα τυχεῖν τῆς βασιλείας 
ἀξιώτερον, εἰ δὲ xai 7ττάσχοι τι διὰ Καίσαρος, φϑόνῳ τὸν μόνον 
ἐχεὶ τῆς βασιλείας γενησόμενον ἐπιϑυμῶν ἐξελεῖν. 

9. Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ δι᾿ ἐννοίας ἔχοντος ἐνεδόϑη τι καὶ mag 
ἐχείνων" ὃ μὲν γὰρ Ὑρχανὸς ἐττιεικείᾳ τρόττου καὶ τότε xci τὸν 
ἄλλον χρόνον οὐκ ἠξίου τεολυτιραγμονεῖν οὐδὲ νεωτέρων ἅπτεσϑαι, 
συγχωρῶν τῇ τύχῃ σπᾶν τὸ δι᾿ ἐκείνης γινόμενον ἠγαττηκέναι. — qu- 
λόνειχος δ᾽ ἦν ᾿1λεξάνδρα xol τὴν ἐλτιίδα τῆς μεταβολῆς ἀκρατῶς 
φέρουσα λόγους ἐποιεῖτο πρὸς τὸν πατέρα, μὴ μέχρι παντὸς ἀνα- 
μεῖναι τὴν Ἡρώδου παρανομίαν εἰς τὸν αὐτῶν οἶχον, ἀλλὰ προλα- 

$ 161 — bell. Iud. I 386; $ 164 — bell. Iud. I 433. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 426. 

1 Ἐἐπὴ vP — ἀνέστρεφεν FLAMWE ὑπέστρεψεν Zon 2 προσειληφὼς] 
μέγα προσειληφὼσ FLAMWELat — 3 i.marg.,.' L VIII Lat — * T& μὲν oov] 
ὑποστρέφοντι δὲ τῶ ἡρώδη τῆσ τῶν ἀράβων χωρασ tà uiv V, qui hic rursus 
incipit; uid. ad $ 111 p. 352, 5 χαλῶς] καχῶσ F ἀσφαλῶσ E 4 ἐπι- 
πίπτει E. 5 ἐπάγων LAMWE *avroviov 171 *zav' ᾿Αχτιον] in actiaco 
litore Lat — 6 *énéyrooto V 71 *zegl αὐτῶν L.— “ἐοικὸσ ΕἾ 8 μενεῖν] 
Dindorf μένειν codd. E Ἐπροσαύτησ 1, πρὸσ ἀντώνιον φιλίασ tr. 
FLAMVWE 9 οὖν] μὲν οὖν PFLV κατ᾿ αὐτῶν P 10 ἐχϑρωδῶσ 
LAMW ἀφανοῦσξ' 11 λεληϑὼσ 1, ἀμείνονος! ἀμειβόμενοσ W 
18 μηκέτι E — 14 διαφύγη FVE [ὅ αὐτοῦ om. E. Ἐἐφορμὴν 1, ἐφορμᾶν 
Υ τυχεῖν, v i. ras. Μ᾿ 16 ἀξιώτερον] E ἀξιολογώτερον codd. 10 "διὰ] 
ὑπὸ LAMW fort. recte 18 δὲ VE αὐτοῦ om. E 19 éxeivov E 
21 ἐκείνην V γενόμενον LAMW Ἐριλόνικοσ ex corr. W.— 22 δὲ E 
24 τὴν] τὴν τοῦ E Ἑαὐυτῶν] αὐτὸν ΑἸΥΥΝ αὐτοῦ ed. pr. ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ 

FLAMW προλαβεῖν ἀσφαλείᾳ] custodire Lat προσλαβεῖν PFV 
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167 βεῖν ἀσφαλείᾳ τὰς αὖϑις ἐλπίδας, xol γράφειν ἠξίου περὶ τούτων 
ϊάλχῳ τῷ τὴν ἀραβαρχίαν ἔχοντι δέξασϑαί τε αὐτὸν xci δι᾽ 
ἀσφαλείας ἔχειν" ὑπιεξελϑόντων γὰρ εἰ τὰ περὶ τὸν Ἡρώδην οὕτως 
χωρήσειεν, ὡς εἰχὸς ἐν ἔχϑρᾳ Καίσαρος. αὐτοὺς ἔσεσϑαι τοὺς τὴν 
ἀρχὴν ἀπολαμβάνοντας μόνους xal διὰ τὸ γένος xoi διὰ τὴν εὔ- 5 

168 γνοιαν τῶν ὄχλων. ταῦτα πειϑούίσης ὃ μὲν Ὑρχανὸς διωϑεῖτο τοὺς 
λόγους, φιλόνεικον δέ τι καὶ γυναικεῖον αὐτῆς σεεττονϑυίας xal μήτε 
γύχτα μήϑ᾽ ἡμέραν ἀγεολειπτομένης, ἀλλ᾽ ἀεὶ περὶ τούτων χαὶ τῆς 
Ἡρώδου πρὸς αὐτοὺς ἐπιβουλῆς διαλεγομένης, ἀνεπείσϑη τέλος 
ἐπιστολὴν δοῦναι 4“οσιϑέῳ τινὶ τῶν περὶ αὐτὸν φίλων, ἐν ἡ συν- 10 
τέταχτο πέμπειν αὐτῷ τὸν ooa τοὺς ἀναληψομένους zal τεαρα- 
πέμψοντας ἱππέας ἐπὶ τὴν Ἰσφαλτῖτιν λίμνην" αὕτη δ᾽ ἀπέχει 

169 τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ὅρων σταδίους τριαχοσίους. ἐπίστευεν δὲ τῷ 

“]οσιϑέῳ ϑερατιείοντος αὐτοῦ καὶ αὐτὸν χαὶ τὴν “Ἵλεξάνδραν xal 
τῆς πρὸς Ἡρώδην δυσνοίας οὐ μιχρὰς αἰτίας ἔχοντος" Ἰωσήπου 15 

τὲ γάρ, ὃν ἐκεῖνος ἀνῃρήκει, συγγενὴς ἣν χαὶ τῶν ἐν Τύρῳ φονευ- 
170 ϑέντων vm ̓ Ἵντωγνίου σερότερον ἀδελφός. οὐ μὴν ἐπήγαγεν ταῖτα 

τὸν 4οσίϑεον Ὑρχανῷ τειστὸν εἰς τὴν ὑττηρεσίαν γενέσϑαι, προτι- 

μήσας δὲ τῶν ἐχείνου τὰς ἐκ τοῦ βασιλεύοντος ἐλπίδας ἐπιδίδωσιν 

171 Ἡρώδῃ τὴν ἐπιστολήν. ὃ δὲ τῆς εὐνοίας ἀποδεξάμενος ἔτι xal 99 
τοῦτο προσυπουργῆσαι τταρεχελεύετο, πττύξαντα τὴν ἐπιστολὴν καὶ 
χατασημηγάμενον ἀποδοῦναι τῷ MáAyQ xal τὰ παρ᾽ ἐκείνου γράμ- 
ματα λαβεῖν" οὐ γὰρ μιχρὸν τὸ διάφορον xci τὴν ἐχείνου γνώμην 

172 αὐτὸν εἰδέναι. ταῦτα δὲ τοῦ “Ζοσιϑέου ποροϑύμως ὑττουργήσαντος 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 421. 

1 ἀσφαλείασ᾽ F * za γράφειν — 3 ἔχειν) δέξασϑαί τε αὐτὸν χαὶ δι᾽ 
ἀσφαλ εἰασ ἄγειν ἠξίου περὲ τούτων μάλχω γράφων τῶ τὴν ἀραβίαν ἔχοντι V 
τούτου 1 2 ἀραβιαρχίαν LAMW ἀραβίαν VELat αὐτὸν] αὐτοὺσ LAMWE 
eos Lat 3 ἔχειν] ἄγειν FLAMVWE ὑπεξελϑὼν ΡΕΥ͂ εἰ τὰ] εἶτα F 

τὸν om. V οὕτω M. 6 ὠϑεῖτο P διωϑεῖ E 11 Ὁ δὲ s. L γυναι- 

zioy PA! πεπονϑυίασ Cirio (signum transpositionis add. m. 1) tr. P 

9 αὐτοὺς] αὐτὸν L Ἐδιαλεγομένης om. W 10 Ἐδωσιϑέω AW "φίλον 
W *z] oie V Ἐσυντέταχται F. συντέταχτω L'A! 11 πέμψειν PFLVE 

πέμψαι Dindorf Ἑαὐτῶ ex αὐτὸν corr. V xal πέμψοντασ PFVE 
12 *gagaAtitgy L*W δὲ FVE 13 opov A! ορῶν PL ὁρῶν FA? ὁρῶν 
MWE  *rguzoclovc] ducentis Lat Ἐἐπίστευον AMW ἐπίστευ L.— 14 *óo- 

σιϑέω AW [1 ἔχοντασ L iosippi Lat 10 unum ex interfectis ab An- 
tonio fratrem Dosithei fuisse uoluit dicere — 17 πρότεροσ LAMW prior (frater) 
Lat; fortasse hic latet nomen fratris Dosithei — *Zwjy«yrv coni 1$ Ἐδωσί- 
ϑεον PAW γίνεσϑαι E προτιμίσασ L* — 21 προσυπουργήσειν FVE 
παρεχελεύσατο E — 22 "τῷ ον. 24 "αὐτὸν om.  δωσιϑέου PAW 
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ó μὲν "Moa ἀντειιέστελλεν αὐτόν τε Ὑρχανὸν δέχεσθαι xal τοὺς 
σὺν αὐτῷ :τάντας xai Ιουδαίων ὅσοι τὰ ἐχείνου φρονοῦσιν, δύναμίν 
τε πέμψειν τὴν μετ᾽ ἀσφαλείας αὐτοὺς χομιοῖσαν χαὶ τερὸς μη δὲν 

ἐνδεήσειν ὧν ἠξίου. ὡς δὲ xal ταύτην Ἡρώδης ἐδέξατο τὴν ἐττι- 

στολήν, εὐθύς τε μεταγιέμτεεται τὸν Ὑρχανὸν xal ττερὶ τῶν γενο- 
μένων αὐτῷ συνθϑηχῶν τιρὸς τὸν άλχον ἀνέχρινεν. ἀρνησαμένου 

δὲ τὰς ἐπιστολὰς δείξας τῷ συνεδρίῳ διεχειρίσατο τὸν ἄνδρα. 
ὃ. Ταῦτα δὲ γράφομεν ἡμεῖς, ὡς ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν τοῖς 

τοῦ βασιλέως  ρώδου τιεριείχετο. τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὐ xara ταῦτα 
συμφωνεῖ" τὸν γὰρ Ἡρώδην οὐχ imi τοιούτοις δοχοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐξ 
ἐπειβουλῆς μᾶλλον Ὑρχανῷ τὴν αἰτίαν ἐπάγοντα κατὰ τὸν αὐτοῦ 
rQó;t0Y ἀποχτεῖναι" γράφουσι γὰρ οὕτως, ἐν συμττοσίῳ τινὶ μηδὲν 
bzoWíac ἐνδιδόντα λόγον Ὑρχανῷ τιροσφέρειν, εἴ τινας ἐτειστολὰς 
zao& τοῦ ]άλχου λάβοι, xai τὸν μὲν ὁμολογῆσαι τιροσαγορευτιχὰ 
γράμματα χομίσασθϑαι, τὸν δ᾽, εἰ χαί τινα δωρεὰν εἰληφὼς εἴη, 
γεάλιν ἐτιερέσϑαι" τοῦ δὲ μηδὲν πιλέον ἢ χτηνῶν ἀναβατιχῶν τέτ- 
raga τιέμιψαντος αὐτῷ λαβεῖν, εἰς αἰτίαν τὸ τοιοῦτον ἐτεαναφέ- 
ροντα δωροδοχίας x«l προδοσίας ἀτειάγχειν τεροστάξαι τὸν ἀνδρα. 
τεχμήρια δὲ τοῦ μηδὲν ἁμαρτόντα τοιούτῳ τέλει :τεριτιεσεῖν χατα- 
λογίζονται τὴν ἐττιείχειαν τοῦ τρόττου xal τὸ μήτ᾽ ἐν νεότητι ϑρά- 
σους ἢ τιροτιετείας ἐτείδειξιν τεεττοιῆσϑαι μήϑ᾽ ὅτε τὴν βασιλείαν 
αὐτὸς εἶχεν, ἀλλὰ χὰν ταύτῃ τὰ τιλεῖστα τῶν χατὰ τὴν διοίχησιν 

ἠντιυτάτρῳ παρακεχωρηχέναι. τότε δ᾽ ἐντῶ τιλείω μὲν ἢ ὀγδού- 
χοντα γεγονὼς ἐτύγχανεν ἔτη, χρατοῦντα δὲ μετὰ ττάσης ἀσφαλείας 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 421. 
1 *avrégtsAAev M. ἀντεπέστειλεν W Zon Ἐδέξεσθαι Dindorf ^ 2 zai] 

ἢ καὶ PFE ἰουδαίουσ E 3 Ἐπέμπειν W Ἐμετὰ V χομιοῦσαν] 
χομίζειν ῬΕῪ χομιεῖν νομίζουσαν LW κομίσουσαν E. 4. ἐνδεήσει»] ἐνδεῆσειη, 
ἡ finale ex ν corr. P ἠξίουν AMW ὅ εὐθύς τε om. ΡΕΥ͂ τε om. E 
ὅ Ἐἔχρινεν PFV - τ ἔδεῖξαι Ρ τῷ συνεδρίῳ] coram concilio Lat ἔἜσυνε- 
ostio P Ἐδιεχρήσατο W fort. recte 8 τοῖς] τὸν P, om. ME τῶν 
coni 9 Ἐπεριεῖχεν (ye M. et ex corr. A) LAMW 10 *rovzow LW 
11 *éxayayovta LAMW αὐτοῦ! αὐτὸν LAMW 12 μηδένα (É ex & 
corr. 4) AM 13 ἐνδόντα LAMW 15 γράμματα] τινὰ γράμματα M. 
16 ἐπέρεσϑαι PFAMVW δὲ οπι. Ε΄ ἀναβατικῶν οπι. Ε΄ τέσσαρα τέτταρα 

ζεύγη coni 11 πέμψαντασ V ἐπανεφέροντο P ἘΣ ΣΕ F 18 δωρο- 
δοκίαισ P ἀπάγχει»] LMW et ex corr. Α ἀπαγεὶν P. ἀπαγαγεῖν FA!V occidi 
Lat 20 λογίζονται ΒΞ μήτ᾽ Dindorf μηδ᾽ codd. μὴ E μηδ᾽ ἐν ex μηδὲ 
corr. Υ 21 Ἐπεποιεῖσϑαι ΕΞ μη Dindorf μηδ᾽ codd. μηδὲ E 22 χατὰ] 
za M 23 τότε — 24 ἔτη] cum iam octogesimum duceret annum. Lat 
δ᾽ ἐντῶ] δὲ íÉvóo LAMWE δὲ V — uivom. LWE — *z'V 

P 

173 

174 

175 

176 

177 

1 8 



119 

180 

181 

182 

189 

9604 ANTIQ. IUD. XV 178—183 (V1. 3—5) 

τὸν “ρώδην ἠπείστατο, διαβεβήχει δὲ xal τὸν Εὐφράτην τοὺς iv 
τῷ πέραν τιμῶντας αὐτὸν καταλιπὼν ὡς ὅλος ἐτε᾽ ἐχείνῳ γενησό- 
μενος" ἐγχειρεῖν οὖν τι xai χαινοτέρων ἅτιτεσϑαι ττάντων ἀτειϑα- 
γώτατον χαὶ οὐ πρὸς τῆς ἐχείνου φύσεως, ἀλλὰ ταῦτα σχῆψιν 
Ἡρώδου γενέσϑαι. 

4. Τοῦτο μὲν τὸ τέλος Ὑρχανῷ συνέπεσεν τοῦ βίου ποιχέλαις 
xai πολυτρότιοις χρησαμένῳ ταῖς ἐν τῷ ζῆν τύχαις" εὐϑὺς μὲν 

[yao] ἐν ἀρχῇ βασιλευούσης αὐτῷ τῆς μητρὸς ᾿4λεξάνδρας ἀρχιε- 
εὺς χαταστὰς τοῦ Ἰουδαίων ἔϑνους ἔτεσιν ἐννέα τὴν τιμὴν χατέσχεν. 

παραλαβὼν δὲ τὴν βασιλείαν ἀτπτοϑανούσης τῆς μητρὸς αὐτῷ xol 
ταύτην κατασχὼν τρεῖς μῆνας ἐχτείτετει μὲν oz “Τριστοβούλου τοῦ 
ἀδελφοῦ, κατάγεται δ᾽ αὖϑις ὑπὸ Πομπηίου χαὶ πάσας τὰς τιμὰς 

ἀπολαβὼν ἔτη τεσσαράχοντα διετέλεσεν ἐν αὐτοῖς. ἀφαιρεϑεὶς δὲ 
τὸ δεύτερον vz Ιντιγόνου xal λωβηϑεὶς τὸ σῶμα παρὰ Πάρϑοις 
αἰχμάλωτος ἐγένετο. χἀχεῖϑεν εἰς τὴν οἰχείαν ἐπτανήει χρόνῳ διὰ 
τὰς ἐξ Ἡρώδου προτεινομένας ἐληείδας, ὧν οὐδὲν αὐτῷ xarà 
σιροσδοχίαν ἀττήντα ττολυπαϑείᾳ βίου χρησαμένῳ, τὸ δυσχερέστατον 
δέ, ὡς προειρήχαμεν, ἐν γήρᾳ τέλους οὐχ ἀξίου τυχεῖν" δοχεῖ γὰρ 
ἐπιεικὴς xol μέτριος ἐν σπιᾶσιν γενέσϑαι xal τὰ πλεῖστα τῆς ἀρχῆς 

υγγὸ διοιχηταῖς ἄγειν, οὐ ττολυτεράγμων οὐδὲ δεινὸς ὧν βασιλείας 
ἐπιστατεῖν, Avruvavog τὲ xai Ἡρώδῃ μέχρι τοῦδε προελϑεῖν ἐγέ- 
vevo διὰ τὴν ἐπιιείχειαν τὴν ἐχείνου, xal τὸ ττέρας οὔτε δίχαιον 
οὔτ᾽ εὐσεβὲς ἐξ αὐτῶν εὕρατο τοιούτου τέλους. 

5. Ὁ δὲ Ἡρώδης ὡς καὶ τὸν Ὑρχανὸν ἐχποδὼν ἐτοιήσατο, 
στιεύδων πρὸς Καίσαρα xol μηδὲν ἐλτείσαι τιερὶ τῶν αὐτοῦ τεραγ- 
μάτων δυνάμενος χρηστὸν ἐκ τῆς γενομένης αὐτῷ πρὸς ντώνιον 

5 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 421. 

1 διαβεβήκοι V 2 αὐτὸν om. LAMW ὡς om, PFLVW 0100 
PFLVW ἐχείνων PF ἐχεῖνον V τε γενησόμενοσ PFV 3 οὖν om. 
PFLVWLat καὶ om. AM χκαινότερον PF ἀπειϑανώτατον Ρ 6 μὴν 
Dindorf τὸ om. AM — $ y&ág om.PFV αὐτοῦ ed.pr. — AAti«vógac — 
10 μητρὸς iterauit L' ἀρχιερεὺς om. L bis — 11 ὑπὸ ΕἾ 12 χαὶ πάσας 
— 13 ἐν αὐτοῖς] et quadraginta annis honore usus Lat 18 ἔτη] ἐπὶ ΡΕ τεσ- 

σαράχκονταὶ) zy' Scaliger ad Eusebium ἐν αὐτοῖς] ἐνιαυτοῖσ PF 15 οἰχίαν 
LA!MVW ἐπανίη W 16 προτεινομένας] προσγενομένασ ῬΕΥ͂ promissas 

Lat 11 ἀπήντα] ἀπηντατο, 5 ex ἡ corr. P. ἀπηντᾶτο F duca Υ 48 τέλους 
οὐχ ἀξίου] τοιούτου τέλους Dindorf ἀξίου] ἀξίου (ex αξιοῦ corr. A) τούτου 
LAMW 20 ov οὐδὲ δεινὸσ tr. L 21 cc] i. ras. M δὲ Dindorf 22 τὸ 
om. AM 23 oóre V εὕρετο M et ex corr. ἃ τοιούτου] aut eiciendum 
aut rov τοιούτου scribendum esse putat Ernesti τοιούτου τέλους seclusit 
Dindorf 24 δ᾽ LAMW Ἐχαὶ suppl. A 

or 

τὸ 
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φιλίας, ὕτιοτιτον uiv εἶχεν τὴν ᾿“λεξάνδραν, μὴ τῷ καιρῷ Gvveza- 

ϑεμένη τὸ τελῆϑος ἀποστήσῃ xci στασιάσῃ τὰ τιερὶ τὴν βασιλείαν 

πράγματα. ιαρετέϑετο δὲ τιάντα (Φερώρᾳ τἀδελφῷ, καὶ τὴν μη- 
τέρα Κύτιρον xal τὴν ἀδελφὴν χαὶ τὴν γενεὰν azagav ἐν Maca- 
δοις χατεστήσατο τιαραχελευσάμενος, εἴ τι χιερὶ αὐτὸν ἀχούσαιεν 

δυσχερές, ἔχεσϑαι τῶν τιραγμάτων. Π]αριάμμην δὲ τὴν αὐτοῦ γυ- 
γαῖχα, δυνατὸν γὰρ ovx ἣν ἐν διαφορᾷ τῇ πρὸς τὴν ἀδελφὴν καὶ 
τὴν μητέρα τὴν ἐχείνου δίαιταν τὴν αὐτὴν ἔχειν, ἐν ᾿4λεξανδρείῳ 
σὺν Τλεξανδρᾳ τῇ μητρὶ κατεστήσατο Ιώσητεον τὸν ταμιαίαν xal 
τὸν [rovoaiov Σόαιμον i αὐτῶν χαταλιτιών, “τιστοτάτους μὲν 
ἐξ ἀρχῆς γενομένους αὐτῷ, τότε δὲ πτροφάσει τιμῆς φρουρεῖν ἀττο- 
λειφρϑέντας τὰς γυναῖχας. ἣν δὲ χἀχείνοις ἐντολὴ μαϑόντας τι 

περὶ αὐτοῦ δυσχερὲς ἐξ αὐτῆς ἀμφοτέρας μεταχειρίσασϑαι, τὴν δὲ 
βασιλείαν εἰς δύναμιν τοῖς “ταισὶν αὐτοῦ σὺν τἀδελφῷ Φερώρᾳ 
διατηρεῖν. 

6. Ταύτας δοὺς τὰς ἐντολὰς αὐτὸς εἰς Ῥόδον ἠτιείγετο Καί- 
σαρι συντυχεῖν. χατεειδὴ χατέχελευσεν eig τὴν σιόλιν, ἀφήρητο μὲν 
τὸ διάδημα, τοῦ δ᾽ ἄλλου τιερὶ αὐτὸν ἀξιώματος οὐδὲν ὑφειχώς, 
ὅτε χαὶ χοινωνῆσαι λόγου κατὰ τὴν συντυχίαν ἠξιώϑη, πολὺ μᾶλ- 

λον ἐνέφηνεν τὸ μεγαλεῖον τοῦ xcv αὐτὸν φρονήματος, οὔτ᾽ εἰς 
ἱκεσίαν, ὡς εἰχὸς Em τοιούτοις, τραπόμενος οὔτε δέησίν τινα σερο- 

τείνων ὡς ἐφ᾽ ἡμαρτημένοις, ἀποδοὺς δὲ τὸν λογισμὸν τῶν ττε- 
πραγμένων ἀνυποτιμήτως. ἔλεγεν γὰρ τῷ Καίσαρι xal φιλίαν 

ὃ 181 — bell. Iud. I. 3581. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 427. Exc de legationibus. 

2 τὸ] τότε LAMW 3 "παρετίϑετω L — 4 Ἐμεσάδοισ FAW μεσσάδοισ 

M ὃ *zsgl αὐτοῦ ed. pr. — *ezovocus V ἀκούσει ed. pr. ἀχούσειε Dindorf 
6 μαριάμην Ε 8. "τὴν aute μητέρα om. ed. pr. *év ᾿Αλεξανδρείῳ ovv om. 
W *aAe&avóoglo ῬΕῚ ΑΜ 9 *gvy] τὴν EF, *iosippum et iturium et 
soémum Lat -τὸν om. LAMW ταμιαίαν] ταμιέαν F ταμέαν (λαμέαν 

Zonarae cod. A) E ταμίαν LAMW; latet cognomen aut patris nomen — 10 ἕἥτου- 
ραιον  σόεμον FLAMVWE “αὐτὸν LV αὐτῷ ed. pr. ἔἘχαταλειπὼν 
P χαταλιπὸν W 13 *«vvov] αὐτὸ Ρ μεταχειρίζεσθαι P. μεταχειρήσασϑαι 
W διαχειρίσασϑαι E δὲ] τε FVE, sed δὲ Ζοῆ 16 i. marg. α΄ 1, *Tevrac — 

αὐτὸς] ταῦτα ἐντειλάμενοσ V cum haec mandasset ipse Lat ἘἙαὐτὸς om. PF 
*sic] incip. Exc ἘΡόδον] δώμην P 11 καὶ ἐπειδὴ EExc Ἑάφήρετο 

Exc 18 δὲ EExc  vquoc P ὑφῆχεν Εἰ ὑπειχὸσ Exc diminuit Lat 19 ὅτε] 
ὅτε δὲ LAMW ἀλλ᾽ ὅτε E ut uero Lat — *zol om. ἔχε 20 Ξἐνέφαινε L 

'«g. 

οὔτε EExc οὐτ᾽ εἰς ἱκεσίαν] οὗ τῆσ ix^. V — 21 ἱχεσίασ FVEExc ἱχετείασ 
LAMW Ἐἐπὶ τούτοισ P Ἐδεήσειν Exc 22 *ég' ἁμαρτήμασιν V 
23 Ἑανεπιτιμήτως Cocceji γὰρ om. LAMW Lat 
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2 - , , 2 , ^ , - 

αὐτῷ γενέσϑαι μεγίστην πρὸς 2dvvOviov zal τεάντα πρᾶξαι xard 
2 - ΄ c 2 , , : , 

τὴν αὐτοῦ δύναμιν, ὡς £m ἐχείνῳ γενήσεται τὰ τιράγματα, στρα- 
L Y 2 , ' »o DN - , , 

τείας μὲν ov κοινωνήσας χατὰ περιολχὰς τῶν ράβων, πέμψας δὲ 
zai χρήματα xci σῖτον ἐχείνῳ. χαὶ ταῦτ᾽ εἶναι μετριώτερα τῶν 
ἐπιβαλλόντων αὐτῷ γενέσϑαι" τὸν γὰρ ὁμολογοῦντα μὲν εἶναι φίλον, 
εὐεργέτην δ᾽ ἐχεῖνον ἐπιστάμενον, τταντὶ μέρει xal ψυχῆς xal σώ- 
ματος xci περιουσίας συγχινδυνεύειν δέον ὧν αὐτὸς ἔλαττον ἢ χαλῶς 

εἶχεν ἀναστραφεὶς ἀλλ᾽ ἐχεῖνό γε συνειδέναι χαλῶς ἑαυτῷ τεεποιη- 
χότι τὸ μηδ᾽ ἡττηϑέντα τὴν ἐν ᾿χτίῳ μάχην καταλιπεῖν, μηδὲ συμ- 
μεταβῆναι ταῖς ἐλπίσιν φανερῶς ἤδη μεταβαινούσης zal τῆς τύχης, 

φυλάξαι δ᾽ αὑτὸν, el xal μὴ συναγωνιστὴν ἀξιόχρεων, ἀλλὰ σύμβου- 
λόν γε δεξιώτατον “Τντωνίῳ τὴν μίαν αἰτίαν τοῦ xav σώζεσϑαι xai 
μὴ τῶν τιραγμάτων ἐχιτεσεῖν ὑπτοδειχνύντα, Κλεοττάτραν ἐπανελέ- 
σθαι" προανῃρημένης γὰρ ἐχείνης αὐτῷ τε τῶν πραγμάτων ἄρχειν 
ὑπεεῖναι xal τὰς πρὸς σὲ συμβάσεις ῥᾷον εὑρίσχεσϑαι τῆς ἔχϑρας. 
ὧν οὐδὲν ἐχεῖνος ἐννοηϑεὶς ἀλυσιτελῶς μὲν αὐτῷ, συμφερόντως δὲ 
σοὶ πιροετίμησεν τὴν ἀβουλίαν. νῦν οὖν εἶ μὲν τῇ πρὸς Ἀντώνιον 
ὀργῇ χρίνεις xal τὴν ἐμὴν προϑυμίαν, οὐχ ἂν εἴη uot τῶν scezay- 
μένων ἄρνησις οὐδ᾽ ἀπαξιώσω τὴν ἐμαυτοῦ πρὸς ἐχεῖνον εὔνοιαν ἐκ 
τοῦ φανεροῦ λέγειν, εἰ δὲ τὸ πρόσωπον ἀνελών, τίς εἶμι πιρὸς τοὺς 
εὐεργέτας χαὶ “τοῖος φίλος ἐξετάζοις, ἐνέσται σοι τεείρᾳ τῶν ἤδη 
γεγενημένων ἡμᾶς εἰδέναι" τοῦ γὰρ ὀνόματος ὑπαλλαγέντος οὐδὲν 
ἔλαττον αὐτὸ τὸ τῆς φιλίας βέβαιον ἐν ἡμῖν εὐδοχιμεῖν δυνήσεται.“ 

7. Τοιαῦτα λέγων xol πταράτεαν ἐμφαίνων τὸ τῆς ψυχῆς ἐλευ- 
ϑέριον οὐ μετρίως ἐττεσττᾶτο τὸν Καίσαρα φιλότιμον ὄντα xal λαμ- 

ὃ 189 — bell. Iud. I 358. 

PFLAMVWE Lat Zonaras ] p. 428. Exc de legationibus. 
1 μεγίστην γενέσϑαι tr. FLAMVW Exc. zal] zal τάλλα ὅσα προείπομεν 

Υ πάντα — 361,2 πραγματεύίεσϑαι om. 2. ἑαυτοῦ M. éxelvov ed. pr. 
στρατιᾶσ PExc 4 ταῦτα Exc μετριότερα P ὃ δὲ Exc ἐχείνων W καὶ 
om. Exc 1 συνχινδυνεύειν ῬΡΕΜ δέον, v i. ras. A debet Lat ὡὧν fort. spurium 

8 ἐχεῖνοσ Exc ἕαυτῷ)] αὐτῶ L πεποιηκότα Exc 9 μηδὲ Exc μήϑ᾽ 
Dindorf μήτε Dindorf συνμεταβῆναι Ρ 10 καὶ οπι. LAMW 11 δὲ Exc 
αὐτὸν PFLA!'MW ἀξιόχρεω PF 12 ye] τε LW δεξιώτατον) ἀξιώτατον 
(τ post o ex u corr. L) LAMW /idissimus Lat ἀντωνίου κἀν] coni χαὲ 
PLAMVW, om. F Exc 13 χλεοπάτρα W ὑπανελέσϑαι (vi. ras. A) LAMW 
14 προσανηρημένησ LW προειρημένησ PF τε om. Exc ἀρχὴν» F Exc 
15 συμβιβάσεισ M 106 ὧν] ov δὲ Exc ἐνοηϑεὶσ αὑτῶι ex corr, A 
17 πρὸσ τὸν &vtoriov F 19 οὐδὲ Exc ἀξιώσω PF ἀπαξιώσῳ τὴν] 
ἀπαξιώσωσιν Exc 20 rov om. PF εἰμὴ ex corr. L 21 ἐνέσται] ἔσται 
LAMW γρ ἐνέσται σοι καὶ περὶ τῶν i. marg. ἃ πείρᾳ! καὶ περὶ Exc. 28 αὐτὸ] 
αὐτῶ L, om. Exc 24 i. marg. V 171/ Lat παράπαν] παρ᾽ αὐτῶ W ἐν 

, ^ 34 " , 
ἅπασι E Ἐἐλευϑέριον om. ΕΒ 25 ἐπεσπάσατο LAMWE ἐσπάσατο Exc 

10. 

15. 



10 

20 

ANTIQ. IUD. XV 194—199 (VI. 7) 367 

, € ) ) - - ^ , , , » - 

aQóv, ὥστ᾽ αὐτῷ τὰς τῶν ἐγχλημάτων αἰτίας σύστασιν ἤδη τῆς 
“- 2 , , ^ , , ^ 

χιρὸς ἐχεῖνον εὐνοίας πραγματεύίεσϑαι. χαὶ τό τε διάδημα πάλιν 
, - , "Y. 4 X 

ἀποχαϑίστησιν αἰτῷ xal πιροτρεψάμενος μηδὲν ἐλάττω regi. αὐτὸν 
ὃν , 5 ^ 3 , P ^ , 5 

ἢ τιρύτερον ἣν πεερὶ τὸν Αντώνιον φαίνεσϑαι, διὰ πάσης γε vt- 
- * e 1 , € , , * * 

μῆς, τεροσϑεὶς ὅτι χαιταιδιος γράψειεν, ἁτεάσῃ τιεροϑυμίᾳ τὰ τιρὸς 
' , } - 4*5 , ' , , 3 

τοὺς μογομάχους αὐτῷ συλλαβέσϑαι τὸν Ἡρώδην. τοσαύτης αἀτιο- 
- - , * ^ ΠῚ ers )- P^ δὰ “- 
δοχῆς ἠξιωμένος καὶ σεαρ᾽ ἐληίδας ὁρῶν αὐτῷ πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς 

, ^ , r , * , € , 

βεβαιοτέραν τὴν βασιλείαν δόσει Καίσαρος xai δόγματι Ῥωμαίων, 
[14 ἂν 2 - ' M , 

0;zr6Q ἐχεῖνος αὐτῷ τιρὸς τὸ βέβαιον ἐπραγματεύσατο, τεαρέπεεμιψεν 
2 , po d , € ' JU ) , 

v iyésxvov Καίσαρα, δωρησάμενος vaio δύναμιν αὐτόν τε zal 
1^ - , ᾿ , nd : 

τοὺς φίλους xai πᾶσαν ἐμφαίνων ueyaloWvyiay. ἡτεῖτο δὲ zal 
- 3 , , 3 , € 1 3 , 2 

τῶν “ντωνίῳ συνήϑων “λέξανδρον ὡς μηδὲν ανήχεστον nati, 
η. , LJ , e ^ , - ; 

ἀλλὰ τούτου uiv οὐχ ἔτυχεν ogzq προχατειλημμένου Καίσαρος 
, . F^ - ^ 3 ^ , ^ , - 

ἐπανήει δὲ πιάλιν εἰς τὴν Ιουδαίαν τελείονί ve τιμῇ «ca παρρησίᾳ 
- ' , . , ' ^ 7 c ES * 

xal τοῖς τὰ ἐναντία στιροσδοχήσασιν ἔχτεληξιν τεαρέσχεν ὡς ἀεὶ τὸ 
, - ^, 3 3 , - - 

λαμπρότερον ix τῶν χινδύνων xav εὐμένειαν τοῦ ϑεοῦ ττροσεττι- 
, 2 ^ 5 * * Ν ' , » ' 

χτώμενος. εὐϑὺς ovv περὶ τὴν ὑποδοχὴν ἐγεγόνει Καίσαρος zo 
τ , 2 Apt E » y [vs ^5 2) ' - δέ 

Συρίας εἰς “Ἵἴγυτιτον εἰσβαλεῖν μέλλοντος. γχατιειδὴ τταρῆν, δέχε- 
Ju ^ NEN , - ^ - P 

ται μὲν αὐτὸν ἐν Πτολεμαΐδι z&05 τῇ βασιλιχῇ ϑεραπείᾳ, τεαρ- 
DN * - , , ; R - 2 i Y 2 2 ἢ ΄, 

ἔσχεν δὲ xal τῷ στρατεύματι ξένια xal τῶν ἐπιτηδείων ἀφϑονίαν. 
2 τὰ ) ,- , ΄ , 

x&y τοῖς εὐνουστάτοις ἐξητάζετο τὰς τὲ δυνάμεις ἔχταττοντος συν- 
, 2 ' ^ 2 Y - ' 

ἐτετεαζόμενος xal δεχόμενος αὐτὸν xol φίλους ἀνδρῶσιν ἑχατὸν xal 

$ 194 — bell. Iud. I 391. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 328. Exc de legationibus. 

1 ὥστε LAMWEExc Ἐαὐτῷ] αὐτὸν 11 *zógew 17 τῆς om. L 
2 Ἐχαὶ τὸ τε] διὸ zal τὸ V qui hic rursus incipit; uide ad p. 866,1 $ 189 τό c] 
tunc Lat 8. «bvovex cor. ἃ 4 dvroud|veov αὶ διὰ — 6 Ἡρώδην] tunc caesar 
omnem ei honorem addidit ceteris regibus scribens cum omni alacritate herodem 
sibi occurrisse Lat 5 χαιταιδιοσ Ῥ zal τὰ ἰδιοσ Ἐ' zal ταΐδιοσ V καπίδιοσ 
LAMW Exc yo x«i παιδιοσ i. marg. A βεντίδιος ,àut xci βεντίδιος bell. Iud, 

Κύιντος Δίδιος Hudson ex Dione Cass. 51, 7 zai Δίδιος coni γράφειεν P 

γράφει ἐν FV Exc 6 μονομάχους] μονάρχουσ (-zac M) LAMW Lat Exc & v 
8 Ἐβεβαιωτέραν F δώσει W Exc καὶ om. P 9 αὐτὸ P πρὸς τὸ 
om.P 10 αἴἰγυπτον LAMWE Exe χαίσαρ L 11 “ἐμφαῖνον Exc — *ói] 
ve P 12 ἘἈλλέξανδρον] ᾿Αλεξᾶν belllud.393 18 "τούτων Exc προχατειλημ- 
μένου, v ex v corr. L 14 ἔπλεῖον Exc *ze om. M *zels.L 15 Ἐταναντία 
LAMW τὴν ἐναντίαν Exc 11 οὖν] uiv οὖν PFVEExc — *czó] ἐπὶ LAMW 
per Lat 18 "ἐμβαλεῖν LAMW Exc χαὶ ἐπειδὴ Exc 19 τῇ! τιμῆ PFVE Exc 

ϑεραπείς] LAMW Lat, om. PFVEExc 20 zai (ante τῷ) om. E Ἐκφϑονία 
LV 21 χαν] καὶ PFVEExc — *covo εὐνουστάτουσ Exc "ἐξετάζετο W 

τάς] ταῖσ F τε] δὲ PV συνιπαζόμενοσ W συνασπαζόμενοσ Exc 22 xal δεχό- 
μενὸς οἵη. F φίλοισ Exc ἀνδρῶσιν] Hudson domibus Lat ἀνδράσιν codd. Exc 
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γιεντήχοντα στᾶσιν elg τεολυτέλειαν xol πλοῦτον ὑπηρεσίας ἡσχη- 
μένοις. ταρέσχεν δὲ xal τὴν ἄνυδρον διερχομένοις τὴν τῶν ἔτεει- 
γόντων χορηγίαν, ὡς μήτε οἴνου μήτε ὕδατος, ὃ xal μᾶλλον ἣν ἐν 
χρείᾳ τοῖς στρατιώταις, ὑστερηϑῆναι. αὐτόν ye μὴν Καίσαρα τα- 
λάντοις ὑχταχοσίοις ἐδωρήσατο χαὶ :ταρέστησεν ἅτεασιν ἔννοιαν 
λαβεῖν, ὅτι τῆς βασιλείας ἧς εἶχεν στολὺ μείζω καὶ λαμτερότερα 
χατὰ τὰς ὑττουργίας ἐπεδείκνυτο. τοῦτ᾽ αἰτὸν xol μᾶλλον εἷς 
χείστιν εὐνοίας xci τιροϑυμίας ἐτεισυνίστη x«i τελεῖστον ἠνέγχατο 
τῇ χρείᾳ τοῦ χαιροῦ τὸ μεγαλόψυχον ἁρμόσας. ὃ δὲ xci πάλιν 
ἐστανγιόντων Gm! iyómnvov τῶν πρώτων οὐδενὸς τὰς ὑπηρεσίας 

ἥττων ἐφάνη. 
VIL 1. Τότε μέντοι γενόμενος ἐν τῇ βασιλείᾳ τεταραγμένην 

αὐτῷ τὴν οἰχίαν καταλαμβάνει χαὶ χαλετεῶς ἐχούσας τήν τὲ γυ- 
γαῖχα Magia xci τὴν μητέρα iid ἐκείνης “ἀλεξάνδραν. οἴη- 
ϑεῖσαι γάρ, ὅπερ ἣν ὕποσιτον, οὐχ εἰς ἀσφάλειαν τῶν σωμάτων 
εἰς ἐχεῖνο χατατεϑῆναι. τὸ χωρίον, ἀλλ᾽ ὡς φρουρᾷ μηϑενὸς μήτε 
τῶν ἄλλων urn ΒΕ Δι ἐξουσίαν ἔχοιεν, χαλεττῶς ἔφερον. ἢ τὲ 
ΠΠαριάμμη τὸν μὲν ἔρωτα τοῦ βασιλέως ὑττόχρισιν ἄλλως xal τερὸς 
τὸ συμφέρον αὐτῷ γινομένην ἀττάτην ὑτεελάμβανεν, ἤχϑετο δὲ τῷ 
μηδ᾽ εἰ πάσχοι τι δεινὸν ἐχεῖνος ἐλπίδα τοῦ βιώσεσϑαι δι᾽ αὐτὸν 
ἐσχηχέναι xal τὰς Ἰωσήπῳ δοϑείσας ἐντολὰς ἀνεμνημόνευεν, ὥστ᾽ 
ἤδη διὰ ϑεραπείας εἶχεν τοὺς φρουροὺς καὶ μᾶλλον τὸν Φόαιμον, 
ἐν ἐχείνῳ τὸ τιᾶν ἐπεισταμένη. Σόαιμος δὲ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς 

& 199 — bell. Iud. I 394. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 428. Exc de legationibus. 

1 πλούτων V ὑπηρεσίαν M ἤσκημ ἐνὴσ L 2 ἀνυδρίαν PFV dv- 
δρείαν Exc ὃ ὡς] ὥστε Exc μήτε ὕδατοσ μήτε οἴνου tr. V 4 τοῖς om, 
LAMW ἘΚαίσαρα] zal «oc P 5 ὀχταχοσίοις] ᾧ Exc εὔνοιαν L Exc 

6 ἧς εἶχεν] ὑπεῖχε Exc μεῖζον P λαμπρότερον Exc T τὰ χατὰ 
FVExc ἐνεδείξατο V τοῦτο M et ex corr. ἃ 8 συνίστη ῷ ἠνέγχατε 
L 9 ἁρμόσας] fin. Exc 10 ἀνιόντων L οὐδενὸς] ex οὐδενῶσ corr, P 

οὐδὲν εἰσ LAMWE Ἐτὰσ ὑπουργίασ LAMW 11 *zccov» P 12 i. marg. 
ig 1, ια΄ E. 13 *avco ex corr. αὶ *oieeíav ῬΡ ἥτε om. V. 14 μαριᾶ- 
uv E τὴν ante ἐχείνης om. E 15 *ovx εἰς] ov δι᾿ LAMW ὕποπτον 

om.E 16 Ἐἐχείνω 1, εχατεϑῆναι, ve ex corr. F | *óc om. M φρουρὰν P 
εἰσ φρουρὰν ΕΥ̓͂ ἐν qoovo& ME in carcere Lat μηδενὸσ E 11 μήτε E 
αὐτῶν FW ἑαυτῶν E Ἐἔχειν LAMW 18 μαριάμη E 19 γιγνομένην 
LAMW "δὲ 5.5 20 μὴδὲ E —*m&ogowo τί 1, βιώσασϑαι PLE! 
21 iosippo Lat ἀνεμημόνευσεν 1, ἐμνημόνευσεν P. ἀναμνημόνευεν ὥστε 
ME et ex corr. ἃ 22 Ἐδιὰ] xal διὰ ΒΞ Ἐεῖχον P ἔχειν LAMW σόεμον 
FLAMVWE soémum Lat 23 σόεμοσ (ὁ i. ras. A) FLAMVWE soémus Lat 

10 
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χειιστὸς ἦν οὐδὲν ὧν Ἡρώδης ἐνετέταλτο τιαριείς, }0) /0LG δὲ xoci 

δωρεαῖς λυταρέστερον τῶν γυναικῶν ἐκϑεραπεευουσῶν αὐτὸν ἡττᾶτο 
χατὰ μιχρὸν ἤδη xal τέλος ἐξεῖτιεν ἁπάσας τὰς ἐντολὰς τοῦ βασι- 

λέως, μάλιστα μὲν οὐδ᾽ ἐλ πίσας αὐτὸν ἐτχεὶ τῆς αὐτῆς ὑπεοστρέψειν 

ἐξουσίας" ἐν ᾧ καὶ μᾶλλον ἐχφυγὼν τὸν ἀπ᾿ αὐτοῦ κίνδυνον οὐ 
μιχρὰ χαριεῖσθαι ταῖς γυναιξὶν ὑτεελάμβανεν, αἷς ἦν εἰχὸς οὐχ 
ἀτιοτεύξεσϑαι τοῦ περιόντος ἀξιώματος, ἀλλὰ χαὶ τελέον εἰς τὴν 

ἀμοιβὴν ἕξειν εἰ βασιλευούσας ἢ τοῦ βασιλεύοντος ἀγχοῦ γενησο- 
μένας. ἐπήλσειζε δ᾽ αὐτὸν οὐχ ἧττον, εἰ χαὶ πάντα χατὰ νοῦν 
σιράξας ὑποστρέψειεν Ἡρώδης, μηδὲν ὅτι τῇ yovauxi δυνήσεσϑαι 
βουλομένῃ ye ἀντειπεῖν" ἠτείστατο γὰρ τὸν πρὸς τὴν Magi 
ἔρωτα μείζονα λόγου τῷ βασιλεῖ. ταῦτα προσεχλύσαντα τὰς ἐν- 

τολὰς ἐξαγγεῖλαι ἸΠαριάμμη χαλετῶς ἤχουσεν, εἰ μηδὲν πέρας 
αὐτῇ τῶν ἐξ Ἡρώδου κινδύνων ἔσται, χαλεπῶς δὲ διέκειτο, μηδε- 
γὸς μὲν τυχεῖν αὐτὸν τῶν ἴσων εὐχομένη, δυσύποιστον δ᾽ εἶ τύχοι 
τὸν μετ᾽ αὐτοῦ βίον κρίνουσα. χαὶ τοῦτο διέδειξεν ἐν ὑστέρῳ μη- 
δὲν ἐτιχρυ Ψαμένη τοῦ XOT αὐτὴν πάϑους. 

2. Ὁ μὲν γὰρ ἐχεὶ μεγάλοις oic «eg. ἐλπίδας εὐτυχήκει χατα- 
τιετελευχὼς χιρώτῃ μέν, ὡς εἶχός, τῇ γυναικὶ περὶ τούτων εὐηγγε- 
λίζετο, μόνην δὲ ἐχ πάντων διὰ τὸν ἔρωτα χαὶ τὴν οὖσαν αὐτῷ 
συνήϑειαν προτιμῶν ἠσιτάζετῳφ. τῇ δ᾽ οὔτε τὰς εὐημερίας διηγου- 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 428. : « 
1 ἐνετείλατο FLAMW ἐντέταλτο E. παρείσ PFVE — ἔδωρεαῖσ καὶ λόγοισ 

trL  *óbom.L 2 Ἐλιπαρεστέραν P 4 μάλιστα --- 8 γενησομένας] dum 
iamen non omnino speraret eum cum eadem potestate reuersurum, sed et (si ed. 
Basil.) potius periculum fugeret ne (ne om. ed. Basil.) rediret insignior. ideoque 
non parua mulieribus putauit praestare utique ampliorem beneficiorum retributio- 
nem se (se sperans codd. deteriores) accepturum si regnaret Lat 4 ἐλπὶσ P 
ἐπὶ ὑπὸ PFV τῆς αὐτῆς] τοσαύτησ P, 1. marg. supersunt litt. κεαὐτησ F — vzo- 
στρέφειν LAMW ἐπιστρέψειν V ὅ ἐχφεύγων ΕἾ ot] óc Ρ 6 χαρίσασϑαι 
PFV αἷς] ἃς Dindorf 7 ἀποτεύξασϑαι PL!M 8. ἕξειν εἴ ἐξεῖναι FLAMVW 

ἐξιέναι Dindorf βασιλευούσησ PFV βασιλεύσασ 1, βασιλευσούσας coni 
ἢ om. ῬΕΥ͂ γενησόμενοσ P γενησομένησ ΕἾ 9 πᾶντα P 10 ὑποστρε- 
ψειεν Ἡρώδης] ἡρώδησ ὑποστρέφοι LAMW μηδὲν oti τὸ μηδὲν Dindorf 
δεήσεσϑαι L 11 γε] δὃὲ Ῥ ἀντιπεῖν ΕἸ, μαριάμνην Υ 12 λόγον 1, 
ταῦτα — 13 ἤχουσεν] itaque cum huiusmodi illum spes fefellisset secreta omnia 
indicauit. quae mariamme grauiter audiens Lat ταῦτα] ταῦτ᾽ ἣν (ταύτην W) 

τὰ LAMW προσελκύσαντα Μ 13 μαριάμμη δὲ χαλεπῶσ μὲν (om. E) 

ἤχουσεν LAMWE SW ES αὐτὸν] αὐτῶν ' óvoowucrov P — ób ex 
corr. A toy V 16 διέδειξεν] δὲ ἔδειξεν LAMW ἔδειξεν E 11 Ἔχατ᾽ 
αὐτῶν L χατ᾽ αὐτὸν W z«9' αὑτὴν Dindorf [18 ηὐτυχήχει E. 19 Ἐπρῶτον 
LAMW primum Lat 20 Ἐδ᾽ FLA!VW 21 *zgoviuov om. V δὲ ME 
et ex corr. A 

Iosephus III. 24 
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μένου χαίρειν μᾶλλον ἢ χαλεπῶς φέρειν συνέβαινεν oUr. ἐπιχρύ- 
πτεσϑαι τὸ πιάϑος δυνατὸν ἢν. ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀδοξίας χαὶ τῆς περι- 

οὔσης εὐγενείας πρὸς μὲν τοὺς ἀσπασμοὺς ἀνέστενεν, τοῖς δὲ 
διηγήμασιν ἄχϑεσϑαι; μᾶλλον ἢ συγχαίρειν ἐνέφαινεν, ὡς οὐχ VztOzUT Qt 
μόνον ἀλλὰ xal χαταφανῆ γινόμενα τὸν Ἡρώδην ἐπιταράττειν. 5 
ἠδημόνει μὲν γὰρ ὁρῶν τὸ παράλογον τῆς γυναιχὸς εἰς αὐτὸν μῖ- 
σος οὐχ ἀποχεχρυμμένον, ἤχϑετο δὲ τῷ πράγματι xal τὸν ἔρωτα 
φέρειν ἀδυνατῶν ταῖς τε ὀργαῖς χαὶ ταῖς διαλλαγαῖς οὐχ ἐνέμενεν, 
ἀεὶ δὲ ἀπὸ ϑατέρου μεταβαίνων εἰς ϑάτερον ἐφ᾽ ἑκατέρῳ πολλὴν 
e ἀπορίαν. οὕτως οὖν ἐν μέσῳ τοῦ στυγεῖν χαὶ στέργειν ἄστο- 10 

ληφϑεὶς χαὶ πολλάκις ἕτοιμος ὧν ἀμύνασϑαι τῆς ὑπερηφανίας 
αὐτὴν διὰ τὸ σπροχατειλῆφϑαι τὴν ψυχὴν ἀσϑενέστερος εἰς τὸ με- 
ταστήσασϑαι τὴν ἄνϑρωπον ἐγίνετο. τὸ δὲ σύμτιαν ἡδέως à ἂν ἐχεί- 

γὴν χολάσας ἐδεδοίχει, μὴ λάϑοι μείζονα seo! αὐτοῦ τὴν τιμωρίαν 
ἐλ εν ες εἰστεραττόμενος. 

9. Συνιδοῦσαι δ᾽ οὕτως αὐτὸν ἔχοντα πρὸς τὴν Π]αριάμμην ἥ 
τε ἀδελφὴ xci ἡ μήτηρ χάλλιστον φήϑησαν τὸν χαιρὸν τοῦ πρὸς 
ἐχείνην μίσους εἰληφέναι καὶ διελάλουν οὐ μιχρῶς τεαροξύνουσαι 
τὸν Ἡρώδην διαβολαῖς μῖσος ὁμοῦ xal ζηλοτυτείαν ἐμτεοιεῖν δυνη- 
σομέναις. ὃ δ᾽ οὔτε τῶν τοιούτων ἀγδῶς ἤκουσεν λόγων οὔτε 
ὁρᾶν τι χατὰ τῆς γυναικὸς ὡς στεττιστευχωὼς MM χεῖρον 
μέντοι πρὸς αὐτὴν εἶχεν ἀεὶ xal τὸ ττάϑος ἀντεξεκαίετο, τῆς μὲν 
οὐχ ἀποχρυτιτομένης τὴν διάϑεσιν, τοῖ δὲ τὸν ἔρωτα πρὸς ὀργὴν 
ἀεὶ μεταλαμβάνοντος. x&y εὐθὺς ἐπράχϑη τι τῶν ἀνηχέστων" νῦν 

ἃ 213 cf. bell. Iud. 1 443. 

PFLAMVWE LatZonaras I p. 429. 

1 οὔτε E 2 Ἐδυνατὸσ L ὑπ᾽ — ὃ εὐγενείας pro decore nobilitatis 

suae Lat 2). εὐδοξίασ F ἀ-- ξίασ A ἀξίασ ME — 4 *&y9eo9e] ἀνέστενεν L 
πῶς] oc δ᾽ LAMWLat ὥστ᾽ Dindorf 6 ὑπετάραττεν LM. ἐπετάραττεν AW 

ἐχταράττειν ΒΞ 6 *elg ἑαυτὸν μῖσοσ τῆσ γυναικόσ tr. M — * eic] πρὸσῦ 

Ἔ ξαυτὸν LAMW Ἐμίσουσ Ῥ 8 Ἐαδυνατῶν] ἀδύνατοσ ἣν (c i. ras. m. re- 

cent. A) LAMW, i. marg. yo ἀδυνατῶν À yo ἀδυνατῶν ἣν M. Ἐἐνέμαινεν L 
9 δ᾽ Ε μεταβαῖνον L 10 Ἐοὐν] yv V στυχγεῖν] δυστυχεῖν PFVE * ἀπο- 

λειφϑεὶσ M! 11 Ἐἀμύνεσϑαι ex corr. F 12 Ἐτὴν om. W μεταστήσεσϑαι F 

μεταστῆσαι E 14 λάϑη PFVE αὐτοῦ! αὐτῆσ (ex αὑτοῦ corr. A) LAM 

αὐτῶν παρ᾽ αὐτῶ μείζονα tr. V 16 Ἐσυνειδοῦσαι PW et ut uid. A! 

δὲ LME et ex corr. ἃ αὐτὸν οὕτωσ tr. LAMVWE 18 μιχραῖσ VE 

19 ἔζηλωτυπίαν L ἔἐνποιεῖν P Ἐδυναμέναισ LAMW ὃ0 δὲ LAMWE 

Ἑἀηδῶς] suauiter Lat ἤκουε (-εν A"W) LAMVWE 21 ἐπεϑάρρει VE 
cet , 25 TpD^ 

22 *dvre£ez. tro L 24 μεταλαμβάνοντος! μεταβάλλοντοσ LAMWE εὐθὺς 

post ἀνηκέσ rov tr. E 

15 
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δὲ Καίσαρος ἀγγελϑέντος χρατεῖν τῷ πολέμῳ xal τεϑνηχότων “1ν- 
τωνίου xai Κλεοτειάτρας ἔχειν Myvirov, ἐπειγόμενος εἰς τὸ Καί- 
σαρι ἀπαντᾶν χατέλιτεεν ὡς εἶχεν τὰ στερὶ τὴν οἰχίαν. ἐξιόντι δὲ 

αριάμμη :τταραστησομένη τὸν Σόαιμον zokAgv ve χάριν τῆς ἐτει- 
μελείας ὡμολόγει xal μεριδαρχίαν αὐτῷ saga τοῦ βασιλέως ἡτή- 

σατο. χἀχεῖνος μὲν τυγχάνει τῆς τιμῆς. Ἡρώδης δὲ γενόμενος ἐν 

«4ἰγύπτῳ Καίσαρί τε μετὰ γελείονος τταρρησίας εἰς λόγους ἦλϑεν 
ὡς ἤδη φίλος καὶ μεγίστων ἠξιώϑη" τῶν τὲ γὰρ Κλεοττάτραν δο- 
ρυφορούντων Γαλατῶν τετραχοσίοις αὐτὸν ἐδωρήσατο χαὶ τὴν χώ- 
ραν ἀπέδωχεν αὐτῷ πάλιν, ἣν δι᾿ ἐχείνης ἀφηρέϑη. προσέϑηκχεν 
δὲ xoi τῇ βασιλείᾳ Γάδαρα καὶ Ἵππον χαὶ Σαμάρειαν ἔτι δὲ 
τῆς παραλίου Γάζαν xal νϑηδόνα xci ᾿Ιόττην xci Στράτωνος 
zt yov. f 

4. Ἐπιτυχὼν δὲ xol τούτων λαμτιρότερος ἣν, xal τὸν μὲν Kaí- 
capa τιαρέπεμιμψεν e^ ᾿Αντιοχείας, αὐτὸς δ᾽ ἐπτανελϑὼν 600v ᾧετο 
τὰ πράγματα αὐτῷ διὰ τῶν ἔξωϑεν ἐπιδιδόναι móc εὐδαιμονίαν, 
τοσοῦτον ἔχαμνεν τοῖς οἰχείοις χαὶ μάλιστα περὶ τὸν γάμον, ἐν ᾧ 
χαὶ μᾶλλον εὐτυχεῖν ἐδόχει τιρότερον᾽ ἔρωτα γὰρ οὐδενὸς ἐλάττω 
τῶν ἱστορουμένων ἐτιετιόνϑει μετὰ τοῦ διχαίου τῆς Παριάμμης. 
ἡ δὲ τὰ μὲν ἄλλα σώφρων χαὶ πιστὴ πρὸς αὐτὸν ἦν, εἶχεν δέ τι 
xal γυναιχεῖον ὅμοῦ καὶ χαλετὸν ix φύσεως, ἱκανῶς μὲν ἐντρυφρῶσα 

δεδουλωμένῳ διὰ τὴν ἐσχιιϑυμίαν xai τὸ βασιλεύεσϑαι xol χρατεῖν 
ἄλλον αὐτῆς οὐ συγχαταλογιζομένη τῷ χαιρῷ πτολλάχις μὲν ὕβρι- 
στιχῶς αὐτῷ τιροσηνέχϑη xci τοῦτ᾽ ἐχεῖνος ἐξειρωγευόμενος ἔφερεν 

ἐγχρατῶς καὶ μειζόνως, ἀναφανδὸν δὲ τήν τε μητέρα καὶ τὴν 

$ 211 — bell. Iud. I 396; $ 220 — bell. Iud. I 438. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 429. 

1 *&vcovio V 2 ἔχει»] εἰσ τὴν LAMWE . - 3 Ἐάπαντᾶν, ἃ 1. ras. P 
Ἐχατέλειπεν PF 4 μαριάμμην L! μαριάμη Β΄ παραστησαμένη LAMVWE 
commendans Lat σόεμον FLAMVWE soeémum Lat Ἐξπιμελείασ, ἐπι 

i ras.-V 6 i. marg. X Lat 7 πλείονοσ, εἰ i. ras. m. recent. ἃ πλεῖον 

vjo παρρησίας — ἠλϑεν] συντυγχάνει τῆσ παρρησίασ V — 8 *xitonatoav, 
litt. co paene euan. L Ἐδωρυφορούντων ex corr. W 9 *cvergazooíova 
W 11 καὶ om. ME Γάδαρα] yaón P ἭἽππον] ioppen Lat 12 παρα- 

Atov] παλίου V ἰώππην F ἐόππην LAMVW στράτονοσ W 14 zal 
om. E 15 ἀντιοχεία E. *óà LAMW 11 ἔχαμνεν ἐν voio ' 19 ἕτῆςϊ 
om. LAMW τῶν Dindorf μαριάμησ E 21 *zaj om. LAMW ἔγυναι- 
«iov W ἱκανῶς! ἀνιχάνωσ LW yo ἀνικάνωσ ἀεὶ μὲν i.marg. A — *uiv] ἀεὶ 
μὲν LW ἀεὶ--" ἃ ἀεὶ Μ 28 Ἐάλλωνῦζόϑοὶ͵ Ἐσυνκχαταλογιζομένη P — 24 τοῦτο 
LAMWE 25 δὲ τήν τε] τε τὴν LAMW 6$ τὴν E 
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ἀδελφὴν ἐπὶ δυσγενείᾳ διεχλεύαζεν xol χαχῶς ἔλεγεν, ὥστ᾽ ἤδη 

στάσιν ἐν ταῖς γυναιξὶν εἶναι χαὶ μῖσος ἄσπονδον, ἕν δὲ τῷ τότε 
xci διαβολὰς μείζονας. τε ὑποψία τρεφομένη παρέτεινεν ἐνιαυ- 
τοῦ μῆχος ἐξ οὗ παρὰ Καίσαρος Ἡρώδης ὑπεστρόφει. τέλεον μέν- 
TOL προοιχονομούμενον EX πλείονος ἐξερράγη τοιαύτης ἀφορμῆς 
ἐγγενομένης" καταχλινόμενος ὃ βασιλεὺς ὡς ἀγαπαύσασϑαι μεσημ- 
βρίας οὔσης ἐχάλει τὴν Παριάμμην ὑστὸ φιλοστοργίας, ἧς ἀεὶ πεερὶ 
αὐτὴν εἶχεν. ἡ δὲ εἰσῆλϑεν μέν, οὐ μὴν καὶ κατεχλίϑη σττουδάζοντος 
ἐχφαυλίσασα xci προσλοιδορηϑεῖσα, τόν τὲ πατέρα xal τὸν ἀδελφὸν 
αὐτῆς ὡς ἀπεχτόνοι. χαλεττῶς δ᾽ ἐχείνου τὴν ὕβριν ἐνηνοχότος xci 

γεγονότος εἰς προπέτειαν ἑτοίμου, τῆς ταραχῆς αἰσϑομένη μείζονος 

ἡ τοῦ βασιλέως ἀδελφὴ Σαλώμη “πταρεσχευασμένον i» ττλείστου τὸν 
οἰνοχόον εἰσπτέμστει χελεύουσα λέγειν, ὡς τιείϑοι Π]αριάμμη φίλτρον 
αὐτῇ συγχατασχευάσαι τῷ βασιλεῖ. XGy ταραχϑῇ χαὶ πυνϑάνηται, 

τί ποτε τοῦτ᾽ ἢν, λέγειν ὅτι φάρμαχον ἐχείνης μὲν ἐχούσης αὐτοῦ δὲ 
διαχονῆσαι ππαραχαλουμένου, μὴ χινηϑέντος δ᾽ ἐπὶ τῷ φίλτρῳ τὸν 
λόγον ἀργὸν ἐᾶν" οὐδένα γὰρ αὐτῷ χίνδυνον φέρειν. τοιαῦτα προδι- 
δάξασα xac! ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν εἰσττέμσεει διαλεξόμενον. ὃ δὲ τειϑανῶς 

ἅμα xal μετὰ σπουδῆς εἰσήει, δῶρα μὲν αὐτῷ τὴν δ]ῆΠηαριάμμην παρ- 
ἐσχῆσϑαι λέγων, ἀναπείϑειν δὲ φίλτερον αὐτῷ διδόναι. πρὸς τοῦτο 
διαχινηϑέντος χαὶ τί τὸ φίλτρον εἴη ἐρωτήσαντος. φάρμακον εἶτεεν oz. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 429. 

1 Ἐἐπὶ ἐπὶ τῇ LAMW ὥστε LAMWE 2 δὲ om. LAMW tots] 

τότε χαιρῶ LAMW 8 παρέτινεν 1, 4 ἡρώδη V ἐπεστρόφει F ὑπο- 
στρέφει W ὃ *zgocowovouovusvoy P θ ἐχγενομένησ ΡΕῪ γενομένησ E 
*oc om. V Ἐμεσεμβρίασ W ἴ μαριάμην Ε ἀεὶ περὲ αὐτὴν om. V 
8 χαὶ om. LAMWE Ἐχατεχλήϑη L σπουδάζοντος om. FVE 9 χαὶ φαὺυ- 
λίσασα F Ἐτε om. W πατέρα] πάππον LE 10 ἀπεχτόνει FV ἀπο- 
“χτείνοι E 11 Ἐαϊσϑανομένη Dindorf Ἐμειζόνωσ P 12 Σαλώμη! μει- 
σαλώμη, σαλώμη i. ras. 4--ὃ litt. (fuisse uid. μειζόνωσ) 71 18 ἐχπέμπει V 
πείϑει V πειϑοῖ E μαριάμησ E — Πααριάμμη φίλτρον] mariammes amatorium 
Lat 14 Ἐσυνχατασχευάσαι P 15 *ví ποτε om., i. marg. suppl. τίποται L 
τοῦτ᾽ ταῦτα E Ἐλέγοι P ὅτι — 16 παρακαλουμένου] uenenum illam 
lenuisse petentem se ipsum ministrare Lat ^ post ὅτε lacunam indicat Dindorf 

μὲν ἐχείνησ tr. PFV ἐχούσησ ἐχείνησ tr. E 16 "διαχονεῖσϑαι (st 
i. ras. A) AMW μὴ om. E νιχηϑέντοσ E δὲ LAMWE *10 φίλ- 
too LV τὸ φίλτρον ed. pr. 17 Ἐοὐδὲν PFV nequaquam Lat οὐδὲ coni 
*gtotw] φορεῖν Ρ *zpooóióasaca L! 1S Ἐπειϑανωσ P. πιϑανὸσ V tam- 
quam uerisimilia dicturus Lat 19 μαριάμην E παρεσχηκέναι E 20 δὲ] 
τὲ E 21 Ἐχινηϑέντοσ LAMW «cl τί — ὑπ τὸ φίλτρον ἔλεγεν εἶναι 
φάρμακον (φάρμακον εἶναι tr. E) ὑπ᾽ PFVELat τί --- 333,1 διδόμενον) 
uenenum inquit erat quod illa monebat dari Lat — litt. εἶπεν ὑπ᾽ ἐχείν i. ras. L 
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ἐχείνης διδόμενον, ob τὴν δύναμιν αὐτὸς οὐχ εἰδέναι, διὸ zal 
σπιροσαγγεῖλαι τοῦτ᾽ ἀσφαλέστερον αὐτῷ καὶ τῷ βασιλεῖ διειληφότα. 
τοιούτων ἀχούσας Ἡρώδης λόγων χαὶ πιρότερον χαχῶς διαχείμενος 
ἔτι μᾶλλον ἠρεϑίσϑη, τόν τ᾿ εὐνοῦχον, ὃς ἦν τῇ ῬἩΠαριάμμῃ πιιστό- 
τατος, ἐβασάνιζεν ὑτιὲρ τοῦ φαρμάχου γινώσχων, ὡς οὐ χωρὶς ἐχεί- 
γου τι δυνατὸν ἦν οὔτε μεῖζον οὔτε ἔλαττόν τι σπιετερᾶχϑαι. γενό- 
μενος δὲ ἐν ταῖς ἀνάγχαις ὃ ἄνϑρωτιος, οὐδὲν μὲν ὧν ἕνεχεν ἐβα- 
σανίζετο λέγειν εἶχεν, τὸ μέντοι τῆς γυναιχὸς ἔχϑος εἰς αὐτὸν ἔφη 
γενέσϑαι διὰ τοὺς λόγους, οὺς ὃ Σόαιμος αὐτῇ φράσαι. ταῦτα δ᾽ 

ἔτι λέγοντος μέγα βοήσας ὃ βασιλεὺς ovx ἂν ἔφη Σόαιμον σειστό- 
τατον ὄντα τόν γε ἄλλον χρόνον αὐτῷ xci τῇ βασιλείᾳ χκαταπρο- 
δοῦναι τὰς ἐντολάς, εἰ μὴ xal περαιτέρω πιροεληλύϑει τῆς πρὸς 

τὴν αριάμμην χοινωνίας. καὶ τὸν μὲν Σόαιμον εὐθὺς ἐχέλευσεν 
ἀττοχτεῖναι συλλαβόντας" τῇ δὲ γυναικὶ χρίσιν ἀπεδίδου συναγαγὼν 
τοὺς οἰχειοτάτους αὐτῷ καὶ τὴν χατηγορίαν ἐσπουδασμένην πτοιού- 
μένος ozio τῶν χατὰ τὰς διαβολὰς qíAvQov χαὶ φαρμάχων. ἣν 
δὲ ἀχρατὴς ἐν τῷ λόγῳ καὶ χρίσεως ὀργιλαίτερος, χαὶ τέλος οὕτως 
ἔχοντα γινώσχοντες αὐτὸν οἱ τεαρόντες ϑάνατον αὐτῆς χατεψηφί- 
σαντο. διενεχϑείσης δὲ τῆς γνώμης ὑττεγένετο μέν τι καὶ τοιοῦτον 
αὐτῷ τὲ χαί τισιν τῶν τταρόντων μὴ τιροτιετῶς οὕτως ἀναιρεῖν, 

χαταϑέσϑαι δὲ εἰς ἕν τι τῶν ἕν τῇ βασιλείᾳ φρουρίων. ἑσπου- 
δάσϑη δὲ ταῖς περὶ τὴν Σαλώμην ἐχποδὼν ποιήσασθαι τὴν ἄν- 
ϑρωπον xal μᾶλλον ἔπεισαν τὸν βασιλέα τὰς ταραχὰς τοῦ τελή- 
ϑους, εἰ ζῶσα τύχοι, φυλάξασϑαι συμβουλεύουσαι. Παριάμμη μὲν 

οὖν οὕτως ἤγετο τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ. 
5. Συνϑεωρήσασα δὲ τὸν καιρὸν ἡ :“1λεξάνδρα, xal διότι μι- 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 430. 
1 Ἐείδέναι] εἶδε ex οἷδε corr. V διὸ] διὰ τὸ (διὰ 1. ras., τὸ suppl. A) 

LAMW 2 roit] τὸ LAMW αὑτῶ M et ex corr. V 38. *ó ἡρώδησ V 
4 ᾿ἀνηρεϑίσϑη LAM ἀνηρεϑήσϑη W — ve LAMWE εὐνοῦχον] οἰνοχόον E 
μαριάμη E 5 ὡς — 6 πεπρᾶχϑαι] quod sine illo tale aliquid non fecisset 
Lat 6 v. om. LE *iucov P *oyr EV t. om. LAMWE 

Ἐπράχϑαι F ἴδ᾽ FLAMVW 9 τό om. LAMW σόεμοσ FLAMVWE Lat 
φράσειε E X ó']om. LAMW δὲ E 10 Ἐλέγοντοσ ἔτι tr. LAMW 

Ἐμεγάλα LAM σόεμον FLAMVWE Lat 11 yg] τε FV! «vto M 
12 Ἑπερετέρω P 13 τὴν om. E μαριάμην ΒΘ σόεμον FLAMVWE Lat 

, , 2 ω͵ 
15 ἐσπουδασμένωσ E 17 ἐν] uiv E. οὀργιλέτεροσ P ὀργιλαίτεροσ F 

ὀργιλώτεροσ LAME ὀργιλότεροσ W 19 "διελεγχϑείσησ FV dum — pro- 
nuntiaretur Lat *ói] δ᾽ ἔτε coni ὑπεγένετο PFE ἐπεγένετο V Ἔτη 
ro. V 21 *9' L ἐν om. E 22 *rg;c] τοῖσ LAMW fort. recte 
24 *rízn V μαριάμη E 258 οὖν om. ΕἾ 26 χαὲ om. Ε àióti] ὅτι FVE 

22 

22 

7 

8 

229 

230 

23 1 
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χρὰς ἑλπίδας ἔχοι μὴ καὶ αὐτὲ vOv ὁμοίων ἐξ 'HgoOov τυχεῖν, 
ἐναντίως πρὸς τὸ τιρῶτον ϑράσος xol λίαν ἀπρεττῶς μετεβάλετο" 

233 βουλομένη γὰρ ἐμφῆναι τὴν ἄγνοιαν ὧν ἐχείνη τὰς αἰτίας εἶχεν, 
ἐχτηδήσασα καὶ λοιδορουμένη τῇ ϑυγατρὶ πτάντων ἀχουόντων ἐβόα 
χαχὴν πρὸς τὸν ἄνδρα xal ἀχάριστον γενέσϑαι xai δίκαια ττάσχειν 5 
ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τολμήσασαν" οὐ γὰρ ἀμείψασθαι δεόντως τὸν 

234 πάντων αὐτῶν εὐεργέτην. τοιαῦτα μεταξὺ χαϑυτεοχρινομένης ἀσχη- 
μόνως xol τολμώσης ἐφάτιτεσϑαι χαὶ τῶν τριχῶν, “πολλὴ μέν, ὡς 

εἶχός, xal παρὰ τῶν ἄλλων ἡ κατάγνωσις ἣν τῆς ἀτιρετοῦς τεροσ- 
235 ποιήσεως, μᾶλλον δὲ ἐνεφάνη γεαρ᾽ αὐτῆς τῆς ἀττολλυμένης" οὔτε 10 

γὰρ λόγον δοῦσα τὴν ἀρχὴν οὔτε ταραχϑεῖσα πρὸς τὴν ἐχείνης 
δυσχέρειαν ἐτιέβλεττεν ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ φρονήματος τὴν ἁμαρτίαν xai 

286 μᾶλλον ἄχϑεσϑαι περιφανῶς ἀσχημονούσης ἐνέφηγεν. αὐτί γε μὴν 
ἀτρεμαίῳ τῷ χαταστήματι xol τῇ χρόᾳ τῆς σαρχὸς ἀμεταβλήτῳ 
πρὸς τὸν ϑάνατον ἀπήει, τὴν εὐγένειαν οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἄδη- là 
λον τοῖς ἐπιϑεωροῦσιν αὐτὴν ἐμφαίνουσα. 

237 6. Καχείνη uiv οὕτως azxéJavev γυνὴ xai πρὸς ἐγχράτειαν καὶ 
χερὸς μεγαλοψυχέαν ἄριστα γεγενημένη, τὸ δ᾽ ἐπιεικὲς ἔλετεεν αὐτῇ 
χαὶ πιλεῖον ἦν ἐν τῇ φύσει τὸ φιλόνειχον" κάλλει δὲ σώματος xci 
τῷ περὶ τὰς ἐντεύξεις ἀξιώματι μειζόνως φράσαι τὰς κατ᾽ αὐτὴν 30 

238 ὑχερῆγεν, dj τὲ πλείων ἀφορμὴ τοῦ μὴ χεχαρισμένως τῷ βασιλεῖ 
μηδὲ σπιρὸς ἡδονὴν ζῆν ἐντεῖϑεν ἐγεγόνει" ϑερατιξευομένη γὰρ διὰ 
τὸν ἔρωτα xol δυσχερὲς οὐδὲν ἐξ ἐχείνου προσδοχῶσα τὴν :τταρρὴη- 

239 σίαν ἀσύμμετρον εἶχεν. ἠνία δ᾽ αὐτὴν xol τὰ περὶ τοὺς οἰχείους 

ὃ 237 — bell. Iud. I 436. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 430. 
?] 

ι "ἔχει V — "αὐτοὶ 8. m. 2L "τύχοι ΤΑΝΥ͂Ν 2 Ἐμετεβάλλετο 
LAMVW 23 Ἐἐχφῆναι ΜΥ͂ 5 xal ἀχάριστον πρὸσ τὸν ἄνδρα tr. FMVE 
6 τοῖς om. LAWE τολμήμασιν FLAMVWE — δεόντοσ 11 ἷ &éepyétg V 

τοιαύτησ E Ἐχαϑυποχριναμένησ PFV Ἐεὐσχημόνωσ W 59. *;5 om. 
LAMW 10 δ ΑΜΜΕ ἐφάνη E Ἐούδε P 11 *Aóyov F 12 *óvoye- 
ριανῬ Ἐξἐπέβλεπεν] ἐπέτρεπεν LAMW yo ἐπέβλεπεν i. marg. ΑΝ respezcisset 
Lat ἀπέβλεπεν Ernesti 13 ἐνέφαινεν LAMWE — *avtg LVW γε μὴν] 
uiv ovv P 14 Ἐάτρεμεω P — ἔἜχροιᾷ LAM z9oia W "ἀμεταβλήτωσ L? 
15 οὐδὲ E 16 Ἐἐμφαίνουσαν L 18 Ἐπρὸς om. LAMW Ἐγεγενημένη, 
; finale i; ras. m. 2 1 δὲ E ἔλειπεν FVE. 20 ἔτῷ] τὰ 71 μειζόνως 
φράσαι magis quam quis aestimare posset Lat μειζόνως] μεῖζον (μείζων V) 
ἢ o5 FVE μειζόνωσ  LAMW — 21 Ἐὑπερῆγεν] anteibat Lat ὑπερῆρεν Hauer- 
kamp πλεῖον W χεχαρισμένοσ W 22 ἐγεγόνει) ἐγένετο LAW £yi- 
vevo Μ y&g] γὰρ ἀεὶ (αἰεὶ W) LAMW yàg. V 23 οὐδὴν Υ 24 αὐτὴν] 
«vtov P 



mp ἡ E ac 

20 

ANTIQ. IUD. XV 239—244 (VII. 6. 7) 37 Ct 

xal ταῦτα τιάντα πρὸς ἐχεῖνον ὡς ἐπειτόνϑει λέγειν ἠξίου, χαὶ 
“τέρας ἐξενίχησεν ἐχϑρὰς αὐτῇ γενέσθαι τήν τε μητέρα xal τὴν 
ἀδελφὴν τοῦ βασιλέως χἀχεῖνον αὐτόν, ᾧ μόνῳ τὸ μὴ παϑεῖν τι 
δυσχερὲς ἀπιεχείσιευεν. 

7. ᾿ἀναιρεϑείσης δ᾽ αὐτῆς τότε καὶ μᾶλλον ἐξήφϑη τὰ τιερὶ τὴν 
ἐγειϑυμίαν τοῦ βασιλέως i ἔχοντος μὲν οὕτως, ὡς χαὶ πρότερον ἰδηλώ- 

σαμεν" οὐ γὰρ ἀπαϑὴς οὐδ᾽ οἷος ἂν ἐχ συνηϑείας ἣν ὅ πρὸς αὐτὴν 

ἔρως, ἀλλὰ καὶ τερότερον ἦρξεν ἐνθουσιαστικῶς xal τῇ παρρησέῷ τῆς 

συμβιώσεως οὐχ ἀπενιχήϑη μὴ πλείων ἀεὶ γίνεσθαι" τότε μέντοι xal 
μᾶλλον ἐδόχει κατὰ νέμεσίν τινα τῆς κατὰ τὴν Ἰ]αριάμμην ἀ:τωλείας 
ἐπειϑέοϑαι, xal τιολλάχις μὲν ἀνακλήσεις ἦσαν αὐτῆς, “πολλάκις δὲ 
xai ϑρῆνος ἀσχήμων, ἐτιενόει δὲ τᾶν εἴ τι δυνατὸν εἰς ψυχαγωγίαν 
ztÓTOUG xal συνουσίας αὐτῷ πραγματευόμενος, καὶ τούτων οὐδὲν ἤρχει. 
τὰς οὖν διοιχήσεις τῶν χατὰ τὴν βασιλείαν παρῃτεῖτο χαὶ τοσοῦ- 
τον ἥττητο τοῦ πιάϑους, ὥστ᾽ αὐτὸν ἤδη xai καλεῖν τὴν ΠΙαριάμ- 
μὴν τεροστάξαι τοῖς ὑπηρέταις ὡς ζῶσαν ἔτε χαὶ δυναμένην ὑττα- 
χούειν. οὕτως δὲ ἔχοντος ἐνειγίνεται λοιμώδης νόσος, ἣ καὶ τῶν 
ὄχλων τοὺς τελείους xol τῶν φίλων αὐτοῦ τοὺς ἐντιμοτάτους δι- 

ἐφϑειρεν xal magéoyev &raoty ἔξυτιονοῆσαι χατὰ μῆνιν τοῦτο συν- 
ἐγεχϑῆναι τῶν χατὰ τὴν γενομένην “ταρανομίαν ἐτεὶ τῇ ]Παριάμμῃ. 
χεῖρον οὖν διετέϑει xol τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸν βασιλέα, καὶ τέλος εἰς τὰς 

ἐρημίας αὑτὸν διδοὺς xal τεροφάσει χυνηγεσίων ταύταις ἐναδημο- 

8. 241 — bell. Iud. 1. 444. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 431. 
1 πάντα om. V 2 éGevlzqosv] ἐξεχίνησ | ἐν (εκίνησ i.ras.) P ἐξεχίνησεν 

(-χείν- 1) FLAMVW ἔχϑρασ PFM ἐχϑροὺσ], αὐτῆς PF — 3 9] oc P 
τὸ] τῶ P!LV 4 ἐπεπίστευεν Β ἀπεπίστευσεν LAMW 5 δὲ VE ἘἙαυτῆς 
om.V ὁ Ἐχαὶ πρότερον oc tr. Bekker — 7 οἷος] οἷσ LW ὃ πρὸσ αὐτὴν 
qj» tr. V ó om. P 9 πλεῖον L γενέσϑαι. LAMW Ἐτότε] τὸ P 
"μέντοι, pro με primitus scripserat x« L 10 χατὰ] περὶ LAMW πρὸσ E 
μαριάμην E 11 Ἑάνακλησεις ἦσαν] ἀνακληϑείσησ p 12 *post ϑρῆνοσ 
eras. τ aut y A 13 *avco. ex corr. A 14 Ἐούν] ze LAMW autem Lat 
Ἐπαρηρεῖτο P — 15 ὥστε E ἔἘχαὶ ποτὲ LAMW aliquando Lat μαριάμην E 

16 x«i] xc uj M — 17 ovo E. δ᾽ LAMWE — *i]om.P oi F 
Ἐτῶν] τὸν F 18 Ἐχαὶ τῶν φίλων τοὺσ πλείουσ ir. V αὐτοῦ om. V 
Ἐχρὺς] χαὶ V ἐντιμωτάτουσ LW!E ἐντοτάτουσ P 19 ἐξυπονοῆσαε i. marg. 

suppl. M χατὰ — - συνενεχϑῆναι!] per iram dei haec contigisse Lat τοῦτο] 

tovtov ϑεοῦ 5ϊς F τοῦτο ϑεοῦ AV τοῦ ϑεοῦ MW τοῦ ϑεοῦ τοῦτο LE. 20 τῶν 
χατὰ] διὰ FLAMVW Ἐγεγενημένην FLAMVW μαριάμη ΒΒ 21 τοῦτο 
ME οἱ εχ corr. A αὐτὸ] αὐτὸν FLAMVW, om. E. 22 ἐρήμουσ Ε αὐτὸν 
PY!'W et ex corr. L ἑαυτὸν Ε διαδοὺσ E 
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γῶν ovx ἔφϑη πλείους διενεγκεῖν ἡμέρας χαὶ περεπείσετει γόσῳ 
δυσχερεσταάτῃ φλόγωσις γὰρ ἣν xcl πεῖσις. ἰνίου xal τῆς δεανοέας 
σπιαραλλαγή" τῶν T6 ϑεραπευμάτων οὐδὲν ὃ 0 τι xal πρὸς ὠφέλειαν 
ἐξήνυεν, ἀλλ᾽ ἐναντιούμενα τέως εἰς ἀπόγνωσιν ἦγεν. ὅσοι τε περὶ 
αὐτὸν ἤσαν ἰατροὶ τὰ μὲν οἷς αὐτοὶ προσέφερον βοηϑήμασιν οὐδὲν 
ὑχεξιχούσης τῆς νόσου, τὰ δὲ καὶ τοῦ βασιλέως οὐχ ἔχοντος ἄλλως 
ἢ χατὰ τὸ βιαζόμενον τῆς ἀρρωστίας διαιτᾶσϑαι, πάνϑ'᾽ οἷς ἐχεῖ-- 

νος ἐπενεχϑείη παρέχειν ἠξίουν, τὸ δύσελπι τῆς σωτηρίας ἐν ἐξου- 

σίᾳ τῆς διαίτης ἀνατιϑέντες τῇ τύχῃ. κἀχεῖνος μὲν ἐν Σαμαρείᾳ 
τῇ κληϑείσῃ Σεβαστῇ τοῦτον τὸν τρόττον ἐνοσηλεύετο. 

8. Διατρίβουσα δὲ ἕν τοῖς Ἱεροσολύμοις “1λεξάνδρα zal τευν- 
ϑανομένη τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἐσπουδάκει τῶν περὶ τὴν σεόλεν φρουρίων 
ἐγκρατὴς γενέσϑαι. δύο δ᾽ LZ ἕν μὲν αὐτῆς τῆς πόλεως, ἕτερον 
δὲ τοῦ ἱεροῦ, καὶ τούτων οἱ χρατοῦντες ὑποχείριον τὸ ττᾶν ἔϑνος 
ἐσχήκασιν" τὰς μὲν γὰρ ϑυσίας οὐχ ἄνευ τούτων οἷόν τὲ γενέσϑαι, 
τὸ δὲ μὴ ταύτας συντελεῖν οὐδενὶ Ἰουδαίων δυνατὸν τοῦ ξὴν ἕτοι- 
μότερον ἂν παραχωρησάντων ἢ τῆς ϑρησχείας, ἣν εἰς τὸν ϑεὸν 

εἰώϑασιν συντελεῖν. τοῖς οὖν ἐπὶ τούτων τῶν φυλαχτηρίων “4Ἵλε- 
ξάνδρα ττροσήνεγχεν τοὺς λόγους, ὡς δέον αὐτῇ καὶ τοῖς ἐξ Ἡρώ- 
δου παιδίοις πταραδοῦναι, μὴ καὶ φϑῇ τις ἐχείνου μεταλλάξαντος 
ἕτερος ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων" δωσϑέντι μὲν γὰρ οὐδεὶς 
ἀσφαλέστερον τῶν οἰχειοτάτων διατηρήσει. τούτους τοὺς λόγους 
αὐτῆς ovx ἐπιειχῶς ἤνεγχαν, ἀλλὰ πιστοὶ χαὶ τὸν ἔμτεροσϑεν χρό- 
γον ὄντες ἔτι μᾶλλον ἐν τῷ τότε διέμειναν «μίσει τε τῆς “4Ἵλεξάν- 
ὃρας χαὶ τῷ μηδ᾽ ὅσιον ὑπολαμβάνειν ζῶντα τὸν Ἡρώδην ἀτεεγνω- 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 431. 

1 πλίουσ P Ἐπεῖσισ, εἴ 1. Tas. À πησισ P Ἐῤνίου] τῆσ iviov F τοῦ 
iviov (ἡνίου A*W) LAMVW 3. ὠφέλιαν P 4 ἀλλ᾽ — ἡγεν] sed contraria 
inueniebantur. unde postea desperatione facta Lat τέως] τέλοσ FLAMVW 

5 αὑτὸδΜ βοηϑήματα Μ δ οὐκ ἔχ᾽ ἀλλ᾽ O0 ἡ xarà W 8Β ἐπε- 
vég9n ἢ παρέχεν 11 δ᾽ LAMWE πυϑομένη MVE cum audisset Lat 
13 δὲ ME etex corr. αὶ 14 *rov] αὐτοῦ τοῦ Μ τούτων oi] τουτονου P τοῦτον 

οἱ Ὲ 15 ἔτε] uL. 10 τὸ] τῇ E. μὴ ταύτας] μὴ ταῦτα PFVE μήτ᾽ ἄντα L 

οὐδὲν FLWE ἐἰουδαίοισ E Ἐδυνατὸν] ϑεμιτὸν M ἑτοιμώτερον ἦν L 
18 "τῆσ  Ἐοὺν ΒᾺΡΡΙ!. 1, ἕτῶν φυλαχτηρίων τούτων ἰν.1, 20 Ἐπαραδοῦναι 
παιδίοισ tr. V καὶ om. τ "ἐχεῖνον 1 Ἐμεταλλάξαντοσ τὸν βίον ἕτεροσ 
(litt. roc — ἕτεροσ i. ras. pressius scriptae m. 2 AJ AM — 21 ἀντιλαβέσϑαι E 
*rov om. LW Ἐῤωσϑέντι — 22 διατηρήσει] dicens quia si a morbo quo de- 
tinetur euaserit tutius eas poterit custodire Lat uiv om. E οὐδὲν E 
22 Ἐοἰχειοτέρων P. oixzlov V 23 ἀλλ᾽ ἄπιστοι PLAMW χαὶ τὸν ἔμ- 
προσϑεν χρόνον πιστοὶ tr. V 24 τε] uiv M 25 τῷ] τὸ FL 

10. 
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: "A^ ; v 34i I. "MT ; V 
χέναι" φίλοι yàg ἄνωϑεν ἦσαν, εἷς δ᾽ αὐτῶν xai ἀνεψιὸς τοῦ 
βασιλέως ᾿Ἵχίαβος. εὐθὺς οὖν ἐξήγγειλαν πέμψαντες ἐχείνῳ τὴν 
γνώμην τῆς ᾿Ιλεξάνδρας. ὁ δὲ τὴν μὲν οὐδὲν ἀναβαλλόμενος amo- 

χτεῖναι τιροσέταξεν, αὐτὸς δὲ μόλις xal σὺν χκαχοτιαϑείᾳ. διαφυγὼν 

τὴν νόσον χαλεπὸς ἦν ψυχῇ καὶ σώματι χεχαχωμένος ὁμοῦ τιρὸς 

τὸ δυσάρεστον χαὶ σιάσαις ταῖς αἰτίαις ἑτοιμοτέρως εἰς τιμωρίαν 

τῶν ὑπτοεεσόντων ἐχρῆτο. φονεύει δὲ xal τοὺς ἀναγχαιοτάτους 
αὐτῷ φίλους Κοστόβαρον xat z4vaíuayov xai τὸν l'aó(a καλούμενον 
ἀἀντίπατρον ἔτι δὲ “οσίϑεον ἐξ αἰτίας τοιαύτης" 

9. Κοστόβαρος ἣν γένει uiv Ἰδουμαῖος, ἀξιώματος τῶν τιρώ- 
τῶν τταρ᾽ αὐτοῖς xci σπιρογόνων ἱερατευσάντων τῷ Κωζαι" ϑεὸν δὲ 
τοῦτον ᾿Ιδουμαῖοι νομίζουσιν. Ὑρχανοῦ δὲ τὴν “τολιτείαν αὐτῶν 
εἰς τὰ Ιουδαίων ἔϑη xol νόμιμα μεταστήσαντος Ἡρώδης παραλα- 
βὼν τὴν βασιλείαν ἄρχοντα τῆς Ἰδουμαίας καὶ Γάζης ἀποδείχνυσιν 
τὸν Κοστόβαρον χαὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν ἀδελφὴν Σαλώμην Ἰώσηπον 
ἀνελὼν τὸν εἰληφότα πρότερον αὐτήν, ὡς ἐδηλώσαμεν. Κοστό- 
βαρος δὲ τούτων τυχὼν ἀσμένως καὶ τταρὰ δόξαν ἤρϑη μᾶλλον ὑπὸ 
τῆς εὐτυχίας xal xarà μιχρὸν ἐξέβαινεν, οὔϑ᾽ αὑτῷ καλὸν ἡγού- 
μενος ἄρχοντος Ἡρώδου τὸ τιροσταττόμενον στοιεῖν οὔτε τοῖς Ιδου- 
μαίοις τὰ Ἰουδαίων μεταλαβοῦσιν oz. ἐχείνοις εἶναι. χαὶ διατεέμ- 
σέξται σπιρὸς Κλεοπάτραν τὴν Ιδουμαίαν φάμενος ἀεὶ τῶν ἐχείνης 
χερογόνων γεγενῆσϑαι, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ εἶναι δίκαιον αἰτεῖσθαι παρ᾽ 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 431. 
1 Ἐφίλοι — 3 ᾿ἡλεξάνδρας] quorum unus consobrinus regis nomine amabe 

confestim nuntiauit regi alezandrae sententiam Lat δὲ ME et ex corr. ἃ 
2 *AviaBoc] αἰαβοσ P ἀχίαβοσ ὑπῆρχεν FLAMW ἐχίαβοσ qv V πέμ- 

ψαντοσ L 3 οὐδὲν] μηδὲν E ἀναβαλόμενοσ VE et ex corr. P ἀναβαλο- 
μένους coni — 4 συγχακοπαϑεία FL! χαχοπαϑείαι P — 5 ἔἜχαλεπῶσ PV 
ψυχὴν καὶ σῶμα E 6 ταῖς om. E ἑτοιμότεροσ Ἐ' ἑτοιμότερον ΕΒ 8 * abr 
ex corr. A αὐτοῦ καὶ στόβαρον γαδίαν AMWE 9. *óbom.F  *óo- 
σίϑεον P et ex corr. A — *cowvtzc] τοιᾶσδε FLAMVW — 10 i. marg. :ó' L 

Ἐχαὶ στόβαροσ Β΄ ἦν s.M *ióovuci00, υμ i. ras. P. ἐουδαῖοσ M! 
11 Ἑαὐτῆσ M ἜΧΩ] τὸ A'W Κωζαι! κοζὲ FLAMVWE cozae (genet.) 
Lat Ἐχοζέϑεον W 12 *rovto»] κοζὲ (i. ras. A) AM * )ουδαίοι P 

*aevro P 13 *r& om. V * £e, P! 14 Ἑτὴν βασιλείαν παραλαβὼν 
ir. V 15 τὸν om. E Ἐχοστόβορον W *iosippum Lat 16 Ἐπρό- 
τερον] πρῶτον V Ἐχοστόβοροσ W 17 *óo&av, «v 1. ras. P Ἐηρϑη) 

ἤρεσε P μάλα E 19 dog? W προστεταγμένον ΕἾ τοῖς — 20 μετα- 

λαβοῦσιν] τοῖσ ἰουδαίων ἔϑεσι τοὺσ ἰδουμαίουσ χρωμένου V 10 τὰ -- εἶναι! 
sub lege iudaica existere Lat Ἰουδαίων] ἰουδαίων ἔϑη FLAMW Ἐχαὶ δια- 

πέμπεται] διαπέμπεται ovv LAMW quapropter destinauit Lat 21 Ἐῤχεί- 
vou M 22 Ἐγενέσϑαι LAMW τοῦτο LAMWE 

τῷ e — 
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ZÁAvrovíov τὴν χώραν" αὐτὸς yàg ἕτοιμος εἶναι μεταφέρειν τὴν εὔ- 
257 νοιαν eig ἐχείνην. ἔπραττεν δὲ ταῦτα τῇ Κλεοιτάτρᾳ μὲν οὐδέν τι 

μᾶλλον εἰς τὴν ἀρχὴν ἀρεσχόμενος, εἰ δὲ παραιρεϑείη τῶν πελειό- 
vov Ἡρώδης, εὐεπιχείρητον ἤδη νομίζων xai xov αὐτὸν ἄρξαι τοῦ 
τῶν Ἰδουμαίων γένους καὶ μεῖζον τιράξειν᾽ ἐπιδιέβαινεν γὰρ ταῖς 
ἐλπείσιν οὐχ ὀλίγας ἀφορμὰς ἔχων γένους xal χρημάτων, ἃ μετὰ 
διηνεχοῦς αἰσχροχερδείας ἐπεπόριστο, χαὶ μιχρὸν οὐδὲν ἐπενόει. 

258 Κλεοπάτρα μὲν οὖν ᾿Αντωνίου δεηϑεῖσα περὶ τῆς χώρας ταύτης 
ἀποτυγχάνει. λέγονται δὲ τερὸς Ἡρώδην οἱ λόγοι κἀκεῖνος ἕτοιμος 
ὧν ἀτιοχτεῖναι τὸν Κοστόβαρον ὅμως τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ δεηϑείσης 
χαὶ τῆς μητρὸς ἀφίησιν χαὶ συγγνώμης ἠξίωσεν, οὐχ ἀνύποπτον 
αὐτὸν εἰς τὸ λοιττὸν ἔχων τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς τότε. 

259 10. Χρόνου δὲ διελϑόντος ἐτεισυνέβη τὴν Σαλώμην στασιάσαι 
πρὸς τὸν Κοστόβαρον, καὶ ττέμττει μὲν εὐθὺς αὐτῷ γραμμάτιον 
ἀπτολυομένη τὸν γάμον οὐ χατὰ τοὺς Ἰουδαίων νόμους" ἀνδρὶ μὲν 
γὰρ ἔξεστιν τταρ᾽ ἡμῖν τοῦτο :τοιεῖν, γυναικὶ δὲ οὐδὲ διαχωρισϑείσῃ 

260 xa^ αὑτὴν γαμηϑῆναι μὴ τοῦ πρότερον ἀνδρὸς ἐφιέντος, οὐ μὴν 
ἡ Σαλώμη τὸν ἐγγενῆ νόμον, ἀλλὰ τὸν ἀπε ἐξουσίας ἑλομένη τήν 
τε συμβίωσιν προαπηγόρευσεν χαὶ πρὸς τὸν ἀδελφὸν Ἡρώδην ἔλε- 
γεν ὑπὸ τῆς εἰς ἐκεῖνον εὐνοίας ἀ:τοστῆναι τἀνδρός" ἐγνωχέναι γὰρ 
αὐτὸν μετ᾽ ᾿Αντιπιάτρου xai “Ζυσιμάχου xai “4Ιοσιϑέου νεωτέρων 
ἐφιέμενον. χαὶ πίστιν παρεῖχεν τοῦ λόγου τοὺς Σάββα παῖδας, 
ὅτι διασώζοιντο τιαρ᾽ αὐτῷ χρόνον ἐνιαυτῶν ἤδη δεκαδύο. τοῦτο 
δὲ εἶχεν οὕτως xci πολλὴν ἔχτεληξιν ἐνεποίησεν τῷ βασιλεῖ παρ᾿ 
ἐλπίδας ἀχουσϑέν, ἐχεχίνητό τε μᾶλλον ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ λό- 

τῶ συ mA 

PFLAMVWELat 
| *evrovio V 2 δὲ om. L 3 περιαιρεϑείη (-ϑήει W) LAMW παρε- 

9e V ΔΑ ἤδη εἶναι 1 νομίζων, vou ex μὸν corr. ἃ — «i om. FLAMV 
zu9' αὑτὸν FLAMVW ἄρξε W ἄρξειν coni ὃ ἰἐουδαίων L γένουςϊ 

ἔϑνουσ V gentis Lat μεῖζον] μεῖζον αὐτῆσ V ἐπιδιέβενε W 6 οὐχ 
ολίγασ P γένους] καὶ γένουσ ΕἾ ἃσ ΕἾ 7 αἰσχροχερδία P — 8 * KAso- 
πάτρα μὲν οὖν] et cleopatra quidem Lat ^ *ovv om. P ταύτης om. E 
10 dv] ἦν LAMWE 12 τῆς (ante τότε) οπι.1 13 Ἐἐπεὶ συνέβη FV Lat 
14 Ἐτὸν om. FV Ἐχαὶ om. VLat γραμματεῖον LAMWE repudium 
Lat 16 ἐγὰρ om. FL *ovéi] ov FM 17 zar αὐτὴν V'E — *üquévroo 
FLAMVW dimittatur Lat 18 Ἐἐγγενῆ, y (post 2) i. ras. A ἐν γένει FLV 
ἐνγενῆ W generali Lat τὸν] τὴν ἐπ᾿ FAMVWE ὑπ᾿, "ἑλωμένη L 
20 τοῦ ἀνδρὸσ E 21 μετὰ E Ἐδωσιϑέου ῬᾺ 232 Σάββα] P βάβα 
FLAMVWE Lat utrum uerius difficile dictu 23 "δεχαδύο] δώδεκα LAMW 
iB" V 24 ovto E Ἐχαὴ 0 χαὶ LAMW ἐποίησεν (σὲ FVE) PFVE 

25 τε] δὲ F 
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yov' và yàg περὶ τοὺς Σάββα “παῖδας ἐσιτουδάσϑη uiv αὐτῷ τερό- 
τέρον ἐπεξελθεῖν αὐτοὺς δυσμενεῖς γενομένους τῇ διαϑέσει, τότε 
δὲ διὰ τὸ μῆχος τοῦ χρόνου xal τῆς μνήμης ἐξεληλύϑεσαν. ἡ δὲ 

ἔχϑρα πιρὸς αὐτοὺς xal τὸ μῖσος ἀπὸ τοιούτων ἦν" «Αντιγόνου τὴν 
βασιλείαν ἔχοντος Ἡρώδης μὲν ἐπολιόρχει δυνάμει τὴν τῶν Ἱεροσο- 
λυμιτῶν πόλιν, i; δὲ χρείας χαχῶν, ὕσα τοῖς πολιορκουμένοις 
πεαρίσταται, γελείους ἦσαν οἱ τὸν Ἡρώδην ἐπικαλούμενοι χαὶ πρὸς 

ἐχεῖνον aztoveVovvec ἤδη ταῖς ἐλτείσιν. ὄντες δὲ ἐγε ἀξιώματος οἱ 
τοῦ Σάββα παῖδες xal παρὰ τῷ τυλήϑει δυνατοί, τειστοὶ διετέλουν 
ἀντιγόνῳ τόν ve Ἡρώδην διέβαλλον ἀεὶ xoi συμφυλάττειν τοῖς 
βασιλεῦσιν τὴν ἐχ γένους ἀρχὴν τιρούτρετεον. ἐχεῖνοι μὲν οὖν ἅμα 
x«i συμφέρειν αὐτὰ νομίζοντες ἐπὶ τοιούτων ἐπτολιτεύοντο. τῆς δὲ 
σιύλεως ἁλισχομένης καὶ χρατοῦντος τῶν πραγμάτων Ἡρώδου Κο- 
στόβαρος ἀποδειχϑεὶς τὰς Dudes ἀναφράττειν χαὶ φρουρεῖν τὴν 

πόλιν, ὡς μὴ διαπίπτειν ἐξ αὐτῆς τοὺς ὑπόχρεως τῶν τιολιτῶν ἢ 
τἀναντία τῷ βασιλεῖ “τολιτευομένους, εἰδὼς ἐν ὑττολήψει xal τιμῇ 
τοὺς Σάββα τῷ παντὶ τελήϑει καὶ νομίζων μέγα μέρος αὐτῷ γε- 
γήσεσϑαι τιρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν σπιραγμάτων τὴν ἐχείνων σωτη- 
ρίαν ὑτεεξέϑετο xai κατέχρυψεν ἐν οἰχείοις χωρίοις. χαὶ τότε μὲν 
Ἡρώδην, διεληλύϑει γὰρ ἡ τῆς ἀληϑείας ὑποψία, πιστωσάμενος 
ὅρχοις ἢ μὴν αὐϑν εἰδέναι τῶν xav. ἐχείνους ἀφεῖτο τῆς ὑτιονοίας. 

αὖϑες δὲ κηρύγματα χαὶ μήνυτρα τοῦ βουιλέ ἕως ἐχτιϑέντος χαὶ τεώντα 

τρόττον ἐρεύνης ἐτιινοοῦντος ovx ἦλϑεν εἰς ὁμολογέαν, ἀλλὰ τῷ τὸ 

S "nie 

1 τὸ γὰρ — 2 αὐτοὺς] nam babae liberos destinauit olim persequi Lat 

περὶ] ἐπὲ FV σαββαὰ P βάβα FLAMVWE Lat ἐσπονδάσϑη L ἐσπού- 
δασε V μὲν αὐτῷ om. V αὐτῷ om. F — 2 αὐτοὺς om. Dindorf γενό- 
μενοσ L 3 ἐξεληλύϑησαν LW *ó' ΤΑΙ͂Ν 4 Ξαπὸ τοιοῦτο W 
5 ἱεροσολύμων PLAMW Lat 6 xaxov] χαὶ χαχῶν LAMWE εἰσ χαχὸν V 
uel malis Lat *roig om. ed. pr. 8 δ᾽ VE* *o]zF 9 σαββα P 
βάβα FLAMVWELat 10 διέβαλον E αἰεὶ A'W συνφυλάττειν P 
11 ἐχεῖνοι — 12 ἐπολιτεύοντο om. Lat ἐχεῖνοι] ἔχειν oí LW ἔχειν οὗτοι 
ΑΜ οὖν om, LAMW 12 τούτων L 14 διεκβολὰς ἀναφράττειν) δια- 

βολὰσ ἀνεχφράττειν 1, ἐπιβουλὰσ ἀνατρέπειν PEV eti. marg. AM exitus ciui- 
tatis obstructurus Lat ἀναφράττει ANW Ἐφρουρεῖ AW 15 ὑπὸ 
χρεοσ F vxozoíovo E ἢ] ἢ tovc V 16 ἕταναντίαι A τῆ Becr 
λεία E *eló' oo W ἐν] δὲ ἐν AMLat 1: Σάββα] τοῦ βάβα 
FLAMVWE babae liberos Lat 20 *7000g LW διεληλύϑει — ὑποψία 
om, ELat διελελύϑει, s post A i. ras. m. 2 L Ἐπιστοσάμενοσ W 
21 ἘΠ μὴν] ἡμηνυ P * elóéveu]. εἶναι FVW 22 αὖϑις — 380,3 περὶ 
om. E 23 ἤλϑεν, ϑεν suppl i. marg. m. 2 L τῷ τὸ] τὸ LW τῶ (o i. 
ras. A) AM 
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πρῶτον ἔξαρνος γενέσϑαι τὸ φωραϑῆναι τοὺς ἄνδρας ovx ἀν- 
υττοτίμητον αὐτῷ ττετεισμένος οὐ μόνον ix τῆς εὐνοίας, ἀλλὰ χαὶ 

266 τῆς ἀνάγχης ἤδη τοῦ λανϑάνειν αὐτοὺς ππεριείχετο. “τερὶ τούτων 
ἐξαγγελϑέντων αὐτῷ διὰ τῆς ἀδελφῆς ὃ βασιλεὶς πέμψας εἰς τοὺς 
τόπους, ἐν οἷς διατρίβειν ἐμηνύϑησαν, ἐκείνους ve xal τοὺς συγ- 

χαταιτιαϑέντας ἀπέχτεινεν, ὥστ᾽ εἶναι μηδὲν ὑπόλοιττον ἔχ τῆς 

Ὑρκανοῦ συγγενείας, ἀλλὰ τὴν βασιλείαν αὐτεξούσιον αὐτῷ μηδε- 
vóc ὄντος &v^ ἀξιώματος ἐμττοδὼν ἵστασϑαι τοῖς πιαρανομουμένοις. 

207 VIII. 1. Διὰ τοῦτο χαὶ μᾶλλον ἐξέβαινεν τῶν πατρίων ἐϑῶν 
xci ξενικοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑποδιέφϑειρεν τὴν τιάλαι χατάστασιν 10 
ἀπαρεγχείρητον οὖσαν, ἐξ ὧν οὐ μιχρὰ xal πρὸς τὸν αὖϑις χρόνον 
ἠδικήϑημεν ἀμεληϑέντων ὅσα χερύτερον ἐπὶ τὴν εὐσέβειαν ἣγεν 

268 τοὺς ὄχλους" σπιρῶτον μὲν γὰρ ἀγῶνα σεενταἑετηριχὸν ἀϑλημάτων 

χατεστήσατο Καίσαρι xai ϑέατρον ἐν Ἱεροσολίμοις ὠχοδόμησεν, 

αὖϑίς v' ἐν τῷ πεδίῳ μέγιστον ἀμφιϑέατρον, περίοπτα μὲν ἄμφω 15 
τῇ πολυτελείᾳ, τοῦ δὲ χατὰ τοὺς Ἰουδαίους ἔϑους ἀλλότρια" χρῆ- 

σίς τε γὰρ αὐτῶν χαὶ ϑεαμάτων τοιούτων ἐπίδειξις οὐ πιαραδέδο- 
269 ται. τὴν μέντοι “ταγήγυριν ἐχεῖνος ἐπιφανεστάτην τὴν τῆς πενταν 

ἑτηρίδος συνετέλει καταγγείλας τε τοῖς πέριξ χαὶ συγκαλῶν ἀπτὸ 
τοῦ παντὸς ἔϑνους. οἱ δ᾽ ἀϑληταὶ xci τὰ λοιπὰ τῶν ἀγωνισμάτων 20 
ἀπτὸ πάσης γῆς ἐκαλοῦντο xav. ἐλπίδα τῶν τεροχειμένων xal τῆς νίχης 
εὐδοξίᾳ, συνελέγησάν τε οἱ χορυφαιότατοι τῶν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν" 

270 ov γὰρ μόνον τοῖς περὶ τὰς γυμνικὰς ἀσχήσεις, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐν τῇ 

Qt 

& 268 — bell. Iud. I 415. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 431. 
1:0 M φοραϑῆναι P οὐχ om. PFVW 2 χαὶ] καὶ éx V 

3 περὶ --- 4 ἐξαγγελϑέντων] de his cum nuntiatum — fuisset Lat περὲ seclusit 
Dindorf ex E, uid. ad p. 319, 232 iniu γγελέντων P ἐξαγγελόντων W ἐξ- 
αγγελϑέντος coni *6] ὃ δὲ F 5 "συνχαταιτιαϑέντασ P. συγχατετιαϑέν- 
vac L! 6 ὥστε Τἧ *ovvyeveao V!  αὐτφῳ] αὐτῶ τυγχάνειν E 
9 Ἐπατριῶν P. πατριχῶν L 10 Ἐἐπιτηδεύμασι διέφϑειρε M 12 ἀμελη- 
9£vrov) ἀλλάμεληϑέντων V! ἐπὶ ὑπὸ L 13 ὄχλους] uoyAovo P μὲν 
om. E 15 τἾ τε LAWE δὲ M *dy — μέγιστον] in campo mazimo Lat 

Ἐπερίοπτα uiv] περίοπτ᾽  F περίοπτα V 16 *Z9vovo W χρήσεισ 
LAMW 17 ἐπιδείξεισ LAMW παραδίδονται LAMW tradita fuerat Lat 
παραδέδοται Bekker 18 "μέντοι] μὲν V τὴσ πενταετηρίδοσ ἐπιφανε- 
στάτην tr. Ὲ τὴν om. LAMWE ἔπεντετηρίδος van Herwerden — 19 σὺν- 
eAg  συγκαχλῶν ΕΞ 20 τὰ λοιπὰ om. L — 21 ἐγχαλοῦντο W προ- 
χειμένων] propositorum praemiorum Lat 22 εὐδοξίαν P εὐεξίαν FV 
χορυφαιώτατοι L toic] τούτοις aut τοιούτοις Ernesti 23 Ἐγυμνικὰσ, vt 

ex νυ corr. P 
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μουσιχῇ διαγινομένοις xal ϑυμελιχοῖς χαλουμένοις τιρουτίϑει μέγιστα 

γιχητήρια" χαὶ διεσπιούδαστο zt&vrac τοὺς ἐπεισημοτάτους ἐλϑεῖν ri 
τὴν ἅμιλλαν. τιρούϑηχεν δὲ χαὶ τεϑρίνισποις χαὶ συνωρίσιν χαὶ κέλη- 
σιν οὐ μιχρὰς δωρεάς, xal zt&vÓ^, ὅσα κατὰ πτολυτέλειαν ἢ σεμνο- 
γερέπειαν zaQ' ἑχάστοις ἐσπούδαστο φιλοτιμίᾳ τοῦ διάσημον αὐτῷ 

γενέσϑαι τὴν ἐπίδειξιν ξξεμιμήσατο. τό γε μὴν ϑέατρον ἐτειγραφαὶ 
χύχλῳ τιεριεῖχον Καίσαρος xal τρότταια τῶν ἐθνῶν, ἃ ᾽τολεμήσας 
ἐχεῖνος ἐχτήσατο, χρυσοῦ τε ἀπέφϑου χαὶ ἀργύρου “τάντων αὐτῷ 
γεεττοιημένων. τὰ δ᾽ εἰς ὑπηρεσίαν οὐδὲν οὕτως ἦν οὔτ᾽ ἐσθῆτος 

τίμιον οὔτε σχευῆς λίϑων, ὃ μὴ τοῖς ὁρωμένοις ἀγωνίσμασιν συν- 
εττεδείχνυτο. τιαρασχευὴ δὲ χαὶ ϑηρίων ἐγένετο λεόντων τε τυλεί- 
στων αὐτῷ συναχϑέντων xoci τῶν ἄλλων, ὅσα χαὶ τὰς ἀλκὰς ὕττερ- 
βαλλούσας ἔχει xol τὴν φύσιν ἐστὶν σπτανιώτερα᾽ τούτων αὐτῶν 
τε πιρὸς ἄλληλα συμ:τλοχαὶ καὶ μάχαι τιρὸς αὐτὰ τῶν κατεγνωσμέ- 
γων ἀνϑρώτιων ἐπιετηδεύοντο, τοῖς μὲν ξένοις ἔχτληξις ὁμοῦ τῆς 
δαυτάνης xal ψυχαγωγία τῶν περὶ τὴν ϑέαν κινδύνων, τοῖς δ᾽ &- 
χωρίοις φανερὰ χατάλυσις τῶν τιμωμένων σταρ᾽ αὐτοῖς ἐϑῶν᾽" 

ἀσεβὲς μὲν γὰρ ix πιροδήλου κατεφαίνετο ϑηρίοις ἀνϑρώττους ὕτεορ- 
ρίγτειν ἐπὶ τέρψει τῆς ἀνϑρώπων ϑέας, ἀσεβὲς δὲ ξενικοῖς ἐτπει- 
τηδεύμασιν ἐξαλλάττειν τοὺς ἐϑισμούς. ττάντων δὲ μᾶλλον ἐλύττεει 
τὰ τρόπαια᾽ δοχοῦντες γὰρ εἰχόνας εἶναι τὰς τοῖς ὅτελοις στεριει- 

λημμένας, ὅτι μὴ “τάτριον ἣν αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα σέβειν, οὐ μετρίως 

ἐδυσχέραινον. 
2. Ἐλάνθϑανον δ᾽ οὐδὲ τὸν Ἡρώδην ἐχταραττόμενοι" xol βίαν 

μὲν ἐπάγειν ἄχαιρον ᾧετο, χαϑωμίλει δ᾽ ἐνίους καὶ τεαρηγόρει τῆς 
δεισιδαιμονίας ἀφαιρούμενος. οὐ μὴν ἔπειϑεν, ἀλλ᾽ ὑπὸ δυσχε- 
οείας ὧν ἐδόχουν ἐχεῖνον στλημμελεῖν ὁμοϑυμαδὸν ἐξεβόων, εἰ xai 
χεάντα δοχοῖεν οἰστά. μὴ φέρειν εἰχόνας ἀνϑρώπων ἐν τῇ πόλει, 

PFLAMVWE ; 

1 διαγινωμένοισ 1, διαγενομένοισ VE Ἐχαὶ — καλουμένοις om. W 
*xal om. Hudson Ἐϑυμελικῆσ FV! Ἐμέγιστα] μέγιστά τε (ται L') LAMW 

2 ἐσπούδαστο 4 *ov om.L χκατὰ] κατὰ τὸ W πολυτειανὈ 
5 ἐσπούδατο W διασήμου W 6 yg] τε E 8 *zxsí(vovo V — *anég9ov, 

sp iras. F ἀργυροῦ P ἀργυρίου E. αὐτῶν W — 9 οὕτως] ὅπωσ L 
οὐδ᾽ ἑἐσθῆτοσ P 10 σχευῆ P 12 Ἐδσαι P *gAzíc] ἀλλασ LAMW 

0Àxàc V ὑπερβαλούσασ FE ὑπερβολὰσ LAMW 18 Ἐσπανιωτέρα PW 
*epro F 15 *uiv] δὲ LAMW 10 δὲ ELW — *zzguizooíou LW 18 προ- 
δήλου] προχείρου L ὑπορριπτεῖν ex corr. ῥίπτειν LA!W ὑποριπτεῖν E 

19 τέρψιν ' ξενιχοῖς om. 20 ἐξαλάττειν  ἐϑισμούς] ϑεσμούσ 
LAMW solita Lat 21 "τὰς damnat Ernesti 24 ὁὲ VE Ἐβία LAMW 

25 δὲ E 28 ἔπάντα)] τὰ πάντα LAMW *oig τὰ PF ἐν) δρᾶν ἐν E 

214 

275 

276 

2 -l -l 
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280 

251 

282 

283 
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τὰ τρόπαια λέγοντες" ov yàg εἶναι πάτριον αὐτοῖς. '"Hocónc δὲ 
τεταραγμένους δρῶν xal μὴ ῥᾳδίως ἂν μεταπεσόντας, εἰ μὴ τύ- 
χοιεν zagryogíac, καλέσας αὐτῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους εἷς τὸ 
ϑέατρον παρήγαγεν x«l δείξας τὰ τρότταια, τί zov. ἔστιν ὃ δοχεῖ 
ταῦτα αὐτοῖς ἐπύϑετο. τῶν δὲ ἐχβοησάντων ἀνϑρώτεων εἰχόνες, 
ἐπιτάξας ἀφαιρεϑῆναι τὸν τιεριϑέσιμον χόσμον ἐτειδείχνυσιν αὐτοῖς 
γυμνὰ τὰ ξύλα. τὰ δ᾽ εὐἰϑὺὲς ἦν ἀποσυληϑέντα γέλως καὶ πλεῖ- 
στον elg διάχυσιν ἐδυνήϑη τὸ xal πιρότερον αὐτοὺς ἐν εἰρωνείᾳ τί- 
ϑεσϑαι τὰς χατασχευὰς τῶν ἀγαλμάτων. 

3. Τοῖτον δὲ τὸν τρόπον αὐτοῦ πιαραχρουσαμένου τὸ τελῆϑος 
xci τὴν δρμὴν ἣν ἐπεπόνϑεισαν ἐξ ὀργῆς διαχέαντος, οἱ μὲν τελεί- 
ove εἶχον ὡς μεταβεβλῆσϑαι xol μὴ χαλε:ταίνειν ἔτι, τινὲς δ᾽ αὖ- 
τῶν ἐπέμενον τῇ δυσχερείᾳ τῶν ovx ἐξ ἔϑους ἐπιτηδευμάτων, xal 
τὸ χαταλύεσϑαι τὰ πάτρια μεγάλων ἡγούμενοι ἀρχὴν κακῶν ὅσιον 
ὠήϑησαν ἀτιοχινδυνεῖσαι μᾶλλον ἢ δοχεῖν ἐξαλλαττομένης αὐτοῖς 
τῖς πολιτείας περιορᾶν Ἡρώδην πρὸς βίαν ἐπεισάγοντα τὰ μὴ δι᾽ 
ἔϑους ὄντα, χαὶ λόγῳ μὲν βασιλέα, τῷ δ᾽ ἔργῳ πολέμιον φαινό- 
μενον τοῦ παντὸς ἔϑνους. ἔχ δὲ τούτου συνομοσάμενοι ττάντα xív- 
δυνον ὑτεοδύεσϑαι δέχα τῶν πολιτῶν ἄνδρες, ξιφίδια τοῖς ἱματίοις 
ὑττοβαλόντες, ἣν δ᾽ αὐτοῖς δι᾿ ἀναξιοπάϑειαν ὧν ἤχουεν καὶ τῶν 

διεφϑορότων τις τοὺς ὀφϑαλμοὺς συνομωμοσμένος, οὐχ ὡς ἐνεργῆσαέ 

τι χαὶ δρᾶν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἵχανός, ἀλλ᾽ ἐν ἑτοίμῳ χατατιϑεὶς 
αὑτὸν παϑεῖν εἴ τι χἀχείνοις συμβαίνοι δυσχερές, ὥστε μὴ μετρίαν 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 431. 

3 *avrov om. W *ro0] τὲ ed. pr. 4 τί --- ὃ énv9evo] consuluit 
quid illis haec uiderentur Lat ποτ᾽ ἔστιν 0] ποτε LAMW. ποτ᾽ ἐστιν εἰ E 

δοκεῖν W δοκεῖται E! — 5 ταῦτα om. E αὐτοὺσ PFE αὐτοῖσ ταῦτα 
tr. V *ó'" FLAVW εἰχόνασ FVE 6 *cosos9zva. P 1 τὰ δ 

LA!W ἃ δ᾽ ΡΕῪ τὰ δὲ ME et ex corr. A quae Lat 8 διάλυσιν PLE διά- 
9egw M *vó] vO V Ἐεὶρωνία PL 11 *éxezxovógoav L ἐπεπόνϑεσαν V 

διαχέοντξοα 1, διαχέοντοσ AMWE Ἐπλείουσ μὲν tr. V 12 * óc] οὕτωσ 
ὡσ LAMW δὲ ME et ex corr. A 14 μεγάλων — p.384,2 ($ 290) 
χατεμήνυσεν absunt folio uno exciso P ἀρχὴν ἡγούμενοι (οἰόμενοι E) tr. 
LAMWE * üctovy] ὅσιον δὲ FV * 0c.0v φήϑησαν] unde optimum aestima- 
uerunt Lat 15 Ἐἐξξαλαττομένοισ F 17 ἔϑνουσ LE! δὲ E Ἐφαινό- 
μαινον L 18 ἔξϑουσ W £x etc.] uide Holwerda p. 118 δὲ] δὴ E 
τούτων E Ἐσυνωμοσάμενοι VW. coniurauerunt Lat 19 τῶν om. E 

ξιφείδια (εἰ ex ἰ corr, i, marg. ἐ A) AM χαὶ ξιφείδια 1. καὶ ξιφίδια FVWE et 
ut uid. Lat. 20 Εὑπολαβόντεσ V — ante ἦν lacunam indicauit Dindorf 

ἣν — 383,1 γνόντες om. Ε ἤκουε F ἤχουον LAMW ἠκχοῦ V ἤχουσαν ed. pr. 
ἤκουσεν Hudson 2] συνωμοσμένοσ codd. συνεργῆσαι V. 12 δρᾶν] λίαν 
FV 233 αὐτὸν FLMVW | záxtivo W συμβαίνει LV. συμβένοι W 
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τὴν ὁρμὴν τοῖς ἐτιιχειροῦσι δι᾿ αὐτὸν γενέσϑαι, 4. ταῦτα γνόντες 
amó συνϑήματος tlc τὸ ϑέατρον ἐχώρουν, ἐλτείσαντες μὲν οὐδ᾽ av- 
τὸν Ἡρώδην διαφευξεῖσϑαι τιροστιεσόντων ἐξ ἀφανοῦς, πολλοὺς δ᾽, 

εἰ χαὶ μὴ τυγχάνοιεν ἐχείνου, τῶν τιερὶ αἰτὸν ἀναιρήσειν οἰόμενοι" 
χαὶ ταῦτ᾽ αὐτοῖς ἀρχέσειν, εἰ χαὶ ϑνήσχοιεν, εἰς ἔννοιαν ὧν ὃ βα- 
σιλεὺς ἐξυβρίζειν ἐδόχει τὸ τιλῆϑος xal αὐτὸν ἐχεῖνον ἀγαγεῖν. 
ἐχεῖνοι μὲν οὖν τιροχαταστάντες ἐτεὶ τοιαύτης ἦσαν τιροϑυμίας" εἷς 
δὲ τῶν ὑφ᾽ Ἡρώδου :τολυτεραγμονεῖν xal διαγγέλλειν τὰ τοιαῦτα 
τεταγμένων ἐξευρηχὼς ὅλην τὴν ἐπίϑεσιν εἰς τὸ ϑέατρον εἰσιέναι 
μέλλοντι τῷ βασιλεῖ κατεμήνυσεν. ὃ δ᾽, οὐ γὰρ ἀνοίχειον φήϑη 
τὸν λόγον εἴς τὲ τὸ μῖσος ἀφορῶν, ὃ συνήδει τταρὰ τῶν τιλειόνων 
αὐτῷ, χαὶ τὰς ταραχὰς τὰς ἐπὶ τοῖς χαϑ᾽ ἕχαστα γινομένοις πεαρ- 
υφισταμένας, ἀναχωρήσας εἰς τὸ βασίλειον ὀνομαστὶ τοὺς ἐν ταῖς 
αἰτίαις ἐχάλει. τιροστιιτιτόντων δ᾽ αὐτοῖς τῶν ὑπηρετῶν αὐτόφω- 
got λαμβανόμενοι τὸ μὲν ὡς ovx ἂν διαφύγοιεν ἤδεσαν, ἐπεχόσμη- 
σαν δὲ τὴν ἀναγχαίαν καταστροφὴν τοῦ τέλους τῷ μηδὲν ὑφιέναι 
τοῦ φρονήματος ov γὰρ ἐντρατέντες οὐδ᾽ ἀρνησάμενοι τὴν τερᾶξιν 
ἀνέδειξαν μὲν ἤδη χρατούμενα τὰ ξίφη, διωμολογήσαντο δὲ χαλῶς 
χαὶ σὺν εὐσεβείᾳ τὴν συνωμοσίαν αὐτοῖς γενέσϑαι, χέρδους μὲν οὐ- 

δεγὸς οὐδ᾽ οἰχείων ἕνεχεν πταϑῶν, τὸ δὲ στιλέον ὑττὲρ τῶν χοινῶν 
ἐθῶν, ἃ xal πᾶσιν ἢ φυλάττειν ἢ ϑγήσχειν τιρὸ αὐτῶν ἄξιον. τοι- 
era μὲν ἐχεῖνοι τῇ τιροαιρέσει τῆς ἐπιβουλῆς ἐμτταρρησιασάμενοι 
χπεεριστάντων αὐτοῖς τῶν βασιλιχῶν ἤγοντο xol ττᾶσαν αἰχίαν ὕτιο- 
μείναντες διεφρϑάρησαν. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ xci τὸν ταῦτα μηνύ- 
σαντα χατὰ μῖσος ἁρπασάμεγοί τινὲς ovx ἀτιέχτειναν uóvov, ἀλλὰ 

FLAMVWE Lat Zonaras I p. 431. 

2 Ἐῤλπίσαντοσ F οὐδὲ E — 3 .διαφεύξεσϑαι FVWE et i. marg. AM δια- 

φεύξεσθαι L δὲ E 4 Ἐτυγχάνειεν M Ἐἐχείνου om. W 5 ταῦτα 
LAMWE *ebroig ex corr. A *ebvouv W. — 7 litt. ἐχεῖνοι μὲν οὖν 
προ i. ras. paullo pressius scriptae A προχαταστάντες om. LWE 

τοιαύτης] τῆσ τοιαύτησ AM τῆσ αὐτῆσ E Ἐπροϑεσμίασ FV 8. δὲ] δὲ 
xal E *óo] ἐφ᾽ W δὄεαγγέλειν ΕΞ 9 ὑπόϑεσιν E 10 δὲ ME et ex 
corr. A 11 παρὰ] ἀπὸ LAMW yo παρὰ i. marg. A 12 αὑτῶι ex corr. A 

τὰς — παρυφισταμένας] seditiones cotidianas Lat — ywouévao V παρ- 
υφισταμένας om. V 13 *dvezoproac L τὸ] τε E 14 δὲ E αὐτό- 
φοροι FE 16 ἔτῳ] τὸ 1, *vogeive. LAMW 17 *ov] οὐδὲ M τὴ» 
μὲν τὴν E 18 ἐνέδειξαν μὲν ΑΜ ἐνδέδειξαν μὲν W ἐπεδείξαμεν 1, demon- 
strauerunt Lat — *uiv om. FV χρατούμενα) L χρατούμενοι FAMVWE, om. 
Lat ξιφίδια E 19 Ἐσυνομοσίαν F Ἐμὲν] μὲν ἕνεχεν M 20 οὐδὲ E 

δὲ πλέον] δ᾽ ἅπαν E 21 ἘΔ] ὃ F Ἐπᾷσιν ἢ] πᾶσι ΕὟ Ἐπρὸ αὐτὸν W 

28 αὐτοῖς τῶν om. 7 αὐτοὺσ 24 *ómousivavt&o L 

284 

287 

288 

289 
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292 

293 

294 
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xoi μελιστὶ διελόντες προύϑεσαν χυσίν. ξωρᾶτο δὲ πολλοῖς τῶν 
πολιτῶν τὰ γινόμενα καὶ κατεμήνυσεν οὐδείς, ἕως Ἡρώδου πιχρο- 

τέραν χαὶ φιλόνειχον ποιουμένου τὴν ἔρευναν ἐχβασανισϑεῖσαι γυ- 
γαῖχές τινες ὡμολόγησαν ἃ πραχϑέντα εἶδον. χαὶ τῶν μὲν ἐνερ- 
γησάντων ἐγένετο τιμωρία πανοιχὶ τὴν προπέτειαν αὐτῶν ἐπεξ- 
ἰόντος, ἡ δ᾽ ἐπιμονὴ τοῦ :τεάϑους καὶ τὸ τῆς ὑπὲρ τῶν νόμων πί- 
στεως ἀχατάττληχτον οὐ δῴδιον ἐποίει τὸν Ἡρώδην. εἰ μὴ μετὰ 
πάσης ἀσφαλείας χρατοίη, xal διέγνω πάντοϑεν περιειληφέναι 
τὸ πλῆϑος, ὡς μὴ νεωτεριζόντων φανερὰν γενέσϑαι τὴν ἀπό- 
στασιν. 

ὅ. Ἐξωχυρωμένης οὖν αὐτῷ τῆς Ζεόλεως μὲν ὑπὸ τῆς αὐλῆς, 
ἐν ἡ διῃτᾶτο, τοῦ δὲ ἱεροῦ τῇ περὶ τὸ φρούριον ὀχυρότητι τὸ χα- 
λούμενον Αντωνίαν χατασχευασϑὲν δι᾿ αὐτοῦ, τρέτον παντὶ τῷ 
λαῷ τὴν Σαμάρειαν ἐνόησεν ἐπιτείχισμα, χαλέσας μὲν αὐτὴν Σε- 
βαστήν, οἰόμενος δὲ κατὰ τῆς χώρας οὐδὲν ἔλαττον ἰσχυροποιεῖν 
τὸν vóztov, &zéyovra μὲν Ἱεροσολύμων μιᾶς δδὸν ἡμέρας, εὔχρηστον 
δ᾽ ὄντα χαὶ χοινὸν ἐπί τε τοῖς ἐν τῇ πόλει χαὶ τῇ χώρᾳ γενησό- 
μενον. τῷ δὲ ἔϑνει τταντὶ φοούριον ἐνῳχοδόμησεν τὸ πάλαι μὲν 
χαλούμενον Στράτωνος πύργον, Καισάρειαν δ᾽ iz αὐτοῦ προσαγο- 
ρευϑέν. ἔν τε τῷ μεγάλῳ πεδίῳ τῶν ἐτειλέχτων ἱτετεέων σεερὶ αὖ- 
τὸν ἀττοχλληρώσας χωρίον συνέχτισεν ἐπί ve τῇ Γαλιλαίᾳ Γάβα χα- 

ἃ 292 cf. bell. Iud. I 402. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 432. 

1 "διελόοντεσ F Ἐπρούϑηχαν M Ἐξωρᾶτω LA! 2 Ἐτὰ] ταῦτα 

LAMW * y EVOLLEVO M Ἐρυδείς] rursus incipit P πιχρότερον V 

3 φιλόνικον F 4 ἔτινεσ γυναῖχεσ tr. M Ἔτινες om. L ἘΔῚ o W 

5 Ἐπανοιχεὶ AFW, i. marg. 7 À ἐπεξεόντων P ἐπαξίοντοσ W 6 δὲ E 

Ἐξἐπιμονὴ] ἐπιδρομὴ LAMW concursus Lat πάϑους) πλήϑουσ FLAMVWE 
populi Lat *ro om. V τῆς om. E πίστεως om. E 7 *ov ῥάδιον] 
non remissiorem Lat ὀρρωδεῖν Ernesti; uide Holwerda p.121 8 πάσης] 
πλείονοσ FLAMVWE χρατοίη, οἱ ex ol corr. A χρατώη LVW χρατῶν PFE 

Ἐχαὶ δὴ ἔγνω coni 9. ὼς μὴ] ut Lat ἀποστασίαν LE haud male 
11 ἐξωχυρουμένησ PF οὖν] δ᾽ LAMW αὐλῆς] αὐτὴῆσ «vàgo P 12 roi] 
uM δ᾽ ΤΑΙ͂Ν τῇ τῆσ  οὀὈχυρώτητι 1, ὠχυρότητι Μ 18 ἀντωνία 
LAMW τὸ χατασχευασϑὲν V δι ὑπ᾿ ΕΠΑΝΜΥ͂Ν τρίτον] τοιοῦτον 
LAMW 14 ἐπενόησεν LAM ἐπενόη W 15 οἰόμενος — ἔλαττον] putans 
etiam. prodesse prouinciae Lat χώρας] χώρασ γίνεσϑαι τοῦτο LAMW 
ἐσχυροποιεῖ LAMW 16 εὔχρηστον — 18 ἐνῳχοδόμησεν om. Lat 17 τῇ 
χώρα καὶ vg πόλει tr. V 18 τὸ φρούριον 1, ἐνοικοδόμησεν. PFA'W 
194] δ P 20 τεῖ δὲ LAMW περὶ] τῶν περὶ coni 21 ἀποπληρώσασ LAMW 

συνέχτησεν W τε uix tolerari potest [Πάβαϊ γαβάλα FV γάβαλα Lh 
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λούμενον xoi vj Περαίᾳ τὴν ᾿Ἐσεβωνῖτιν. ταῦτα μὲν ovv iv τοῖς 
χατὰ μέρος αἰεί τι πρὸς ἀσφάλειαν ἐπεξευρίσχων χαὶ διαλαμβά- 
νων φυλαχαῖς τὸ zv ἔϑνος, ὡς ἥκιστα μὲν ἀπε ἐξουσίας εἰς τα- 

ραχὰς 7τροτείχετειν, αἷς xal μιχροῦ χινήματος ἐγγενομένου συνεχὲς 
ἐχρῶντο, λανϑάνειν δὲ μηδ᾽ εἰ “ταραχινοῖεν ἐφεστηχότων αἰεί τι- 
vov zAngíov, οἱ καὶ γινώσχειν χαὶ χωλύειν ἐδύναντο. τότε δὲ τὴν 
Σαμάρειαν ὡρμημένος τειχίζειν “τολλοὺς μὲν τῶν συμμαχησάντων 
αὐτῷ χατὰ τοὺς πολέμους, πολλοὺς δὲ τῶν ὁμόρων συμτιολέζειν 
ἐπετήδευεν, ὑτιύ τε φιλοτιμίας τοῦ γέον ἐγείρειν, xci δι᾿ αὐτοῦ 

τερότερον οὐχ ἐν ταῖς ἐπισήμοις οὖσαν, xal μᾶλλον ὅτι πιρὸς ἀσφά- 
λειαν αὐτῷ τὸ φιλότιμον ἐπετηδεύετο, τήν τε προσηγορίαν ὑχτήλ- 
λαττε Σεβαστὴν χαλῶν xci τῆς χώρας ἀρίστην οὖσαν τὴν πλησίον 
χατεμέριζεν τοῖς οἰχήτορσιν, ὡς εὐθὺς ἐν εὐδαιμονίᾳ συνιόντας 
οἰχεῖν, xal τείχει χαρτερῷ τὴν τιόλιν τιεριέβαλεν τό τε τοῦ χωρίου 
χερόσαντες εἰς ἐρυμνότητα χατασχευαζόμενος xal μέγεϑος ovy ὡς 
τὸ πρῶτον ἀλλ᾽ ὥστε μηδὲν ἀποδεῖν τῶν ἐλλογιμωτάτων :τόλεων 
σεεριλαμβάνων" στάδιοι γὰρ ἦσαν εἴχοσιν. ἐντὸς δὲ χαὶ χατὰ μέ- 
σὴν τριῶν ἡμισταδίων τέμενος ἀνῆχεν παντοίως χεχοσμημένον καὶ 

ναὸν ἐν αὐτῷ μεγέϑει καὶ κάλλει τῶν ἐλλογιμωτάτων ἤγειρεν, ἔν 
τὲ τοῖς χατὰ μέρος διὰ πάντων ἐκόσμει τὴν πόλιν, τὸ μὲν ἀναγ- 
xciov τῆς ἀσφαλείας ὁρῶν χαὶ τῇ τῶν περιβόλων ἐρυμνότητι 
φρούριον αὐτὴν “τοιούμενος imi τῇ μείζονι, τὸ δ᾽ εὐσερεγτὲς ὡς ἂν 
ἐχ τοῦ φιλοχαλεῖν xci μνημεῖα φιλανϑρωτείας ἀττολιτεεῖν ἐν ὑστέρῳ. 

$ 296 — bell. Iud. I 403. 

PFLAMVW Lat 
1 περξα P ἐσεβωνίτην (y ex corr. P) PL ἐσσεβωνίτιν MV sebonitidem 

Lat 2 ἀεί FLAMVW ἐξευρίσχων V 3 φυλακαῖς] qvAaze P ἀπ᾽ 

ἐπ᾿ LAMW εἰσ τὰσ ταραχὰσ FLAMVW 4 προσπίπτειν LAMW — 
γενομένου συνεχῶσ LAMVW ὃὅ λαμβάνειν AMW, yo λανϑάνειν i. marg. 

ΑΜ εἶ εἴ τι οὐπὶ  zegexsvoiv P ἀεὶ FLV 6θ ἐδύνατο W τότε 
— Ἰ τειχίζειν] et Lat δὲ] δὴ LAMW 7 τειχίζειν, c£ ex otc corr. L 
8 συνπολιζειν P. συμποδίζειν FV 9 ὑπό τε — 12 χαλῶν] dum munificentia 
ductus templum construeret, quod prius nec in nouis ciuitatibus existebat; quod 

magis pro tutela sua construens in honorem augusti caesaris sebastium appel- 
lauit Lat νέον] νεὼν LAMW Lat δι᾿ αὐτοῦ! διὰ τὸ ed. pr. 10 oc 

ὅτι καὶ LAMW 11 αὐτῶν LW ὕὑπήλαττε FV ὑπήλλαττεν LA!'W 18 gv 
εὐδαιμονίᾳ] prono animo Lat συνιόντεσ ΕὟ ovrivreo Ρ 14 περιέβαλλε F 
περιέλαβε in Henn. esse falso dixit Hudson τοῦ iterat 11 εἴκοσι LAW 
x Ὁ 18 ἥμισυ σταδίων FLAMW unius et semis stadi Lat — 20 ἐχόσμει ἐχράτει 
χοσμῶν V ἐχαρτέρει κοσμῶν Ernesti 21 τῇ] μη P nec tradita sana sunt 
περιβολῶν AM 22 αὐτὴ LW 28 μνημια P. ἀπολειπεῖν EF χαταλιπεῖν 
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IX. 1. Κατὰ τοῦτον μὲν ovv τὸν ἐνιαυτὸν τρισχαιδέκατον ὄντα 
τῆς Ἡρώδου βασιλείας πάϑη μέγιστα τὴν χώραν ἐπέλαβεν, εἴτε δὴ 
τοῦ ϑεοῦ μηγίσαντος ἢ χαὶ κατὰ περιόδους οὕτως ἀπαντήσαντος 
TOU χαχοῦ᾽ τιρῶτον μὲν γὰρ αὐχμοὶ διηνεχεῖς ἐγένοντο, xai διὰ τὸ 
τοιοῦτον ἄχαρπος ἡ γῆ μηδ᾽ ὅσα κατ᾽ αἰτὴν ἀναβλαστάνγειν, ἔπειτα 
χαὶ τῆς διαίτης χατὰ τὴν ἔνδειαν τῶν σιτίων ἐξαλλαττομένης νό- 

σοι τῶν σωμάτων xci τιάϑος ἤδη λοιμικὸν ἐχράτει, διηνεχῶς ἀντ- 
ἑφοδιαζομένων αὐτοῖς τῶν χαχῶν. τό τε γὰρ ἠἡπορῆσϑαι ϑερα- 
πείας καὶ τροφῆς ἐτέτεινεν εἰς σπελέον ἀρξαμένην ἰσχυρῶς τὴν λοι- 
μώδη νόσον ἵ τὲ φϑορὰ τῶν οὕτως ἀττολλυμένων ἀφηρεῖτο καὶ 
τοὺς περιόντας εὐθυμίας, ἐττεὶ πιροσαρχεῖν ταῖς ἀπορίαις ἐξ ἔτπει- 
μελείας [οὐχ] ἐδύναντο. φϑαρέντων γε μὴν τῶν ἐπ᾿ ἔτος χαρπῶν 
xal τῶν ὅσοι πιρότερον ἀττέχειντο δεδαττανημένων, οὐδὲν εἰς ἐλτείδα 
χρηστὴν ὑπελείγετο μᾶλλον ἢ κατὰ ττροσδοχίαν ἐπιτείνοντος τοῦ 
χαχοῦ x«l οὐδὲ xav. ἐχεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν μόνον, ὥστ᾽ αὐτοῖς εἶναι 
μὲν οὐδὲν ὑττόλοιττον, ἀττολωλέναι δὲ καὶ τῶν περιόντων τὰ σπέρ- 
ματα μηδὲ τὸ δεύτερον ἀνείσης τῆς γῆς. 17 ve ἀνάγχη πολλὰ διὰ 
τὰς χρείας ἐχαινούργει. xol τὰς ἀπορίας ovx ἐλάττους εἶναι συν- 
ἔβαινεν αὐτῷ τῷ βασιλεῖ, τῶν τὲ φόρων, οὺς ἐλάμβανεν ἀττὸ τῆς 
γῆς, ἀφῃρημένῳ χαὶ τὰ χρήματα δεδαπανηκότι «góc φιλοτιμίαν ὧν 

τὰς πόλεις ἐπεσχεύαζεν. ἦν δὲ οὐδὲν 0 τι καὶ βοηϑείας ἄξιον ἐδόχει 

προκατειληφότος τοῦ χαχοῦ χαὶ μῖσος εἰς αὐτὸν ἐχ τῶν ἀρχομένων" 

τὸ γὰρ οὐχ EU (tese puisdviar αἰεὶ xarà τῶν COOPER 

PFLAMVWELat LITT p^ 432. 
1 i. marg. «€ L XI Lat ἜΧΟΥ Ἐρντα om. V 2 "τὰ μέγιστα 

LAMW *anéAaBsv P ój]i.ras. M δὲ LAW, om. E . 3 *cob ϑεοῦ 
μηνίσαντος] tov9^ ὑμνισαντοσ Ρ Ἐμηνύσαντοσ F — *zal om. W — *azav- 
τήσαντοσ οὕτωσ tr. LAMW 4 Ἐπρῶτον — 5 ἀναβλαστάνειν] si quidem 
prius gelu percussa terra fructus nulla tenus inferebat. Lat * éylvovto 

FV τὸ τοιοῦτον] τοῦτο Ὲ ὃ μήϑ᾽ FLV μηδὲ E “ὅσα ὅσους ed. pr. 

zcv? αὐτὴν] καὶ x9! αὑτὴν LAM χαϑ᾽ αὑτὴν W χαϑ᾽ ἑαυτὴν E ἀναβλα- 
στάνειν] εἴωϑεν ἀναβλαστάνειν φέρουσα (ἐκφέρουσα E) LAMWE ἀνεβλάστανεν 
coni; antea aliquid excidit 6 Ἐἐξαλαττομένησ PF ἐξελλαττομένησ W 
8 ἠπορεῖσϑαι L. 9. ἀρξαμένησ ΕΞ λοιμώδην ΒΞ 10 οὕτως] ὄντωσ W 

α », 

11 προσαρχκεῖν — 12 ἐδύναντο om. Lat εὐπορίαισ (ev expunctum) 2. 12 ovx 
om, P ἐδύναντο] ἠδύναντο LAMW a» V Ἐξτουσ M 13 Ἐἐπέχειντο V 

14 χρηστὸν MVE ἢ] «& E 15 óc PFV ogrte E Ἐὼσ ταύ- 
τησ W 16 *ante μὲν ras. 2 litt. L Ἐχαὶ χάκ LAMW 11 μηδὲ τὸ 
δεύτερον] μηδετερον PFVE ἀνιείσησ E 18 Ἐἀπωρίασ 1, 19 Ἑαὐτῷ 
— ἐλάμβανεν om. W 20 πἀφηρημένων LAMW fort. recte εἰσ φιλοτι- 
μίασ E 21 δὲ] τε FLVWE τι om. E 23 ἀεὶ FLAMVWE Ἔχατα 

τῶν] τῶν ov V ἐφεστηχότων E 

Qt 
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9. Ἔν. τοιούτοις διενοεῖτο βοηϑεῖν τῷ χαιρῷ᾽ χαλετὸν δ᾽ ἦν 
οὔτε τῶν πλησίον ἐχόντων ἀποδόσϑαι σιτία τῷ μηδ᾽ αὐτοὺς ἐλάττω 
γπεονϑέναι, χρημάτων τὲ οὐχ ὄντων, εἰ xal. δυνατὸν ὀλίγων el 
πολλοῖς εὐτεορηϑῆναι. καλῶς μέντοι νομίζων ἔχειν τεάντως εἰς τὴν 
βοήϑειαν [μὴ] ἀμελεῖν, τὸν ὄντα κόσμον ἐν τοῖς βασιλείοις αὐτοῦ 
συνέχοιμεν ἀργύρου χαὶ χρυσοῦ, μήτε τῆς ἐν ταῖς κατασκευαῖς ἐγει- 
μελείας μήτ᾽ εἴ τι τέχνῃ τίμιον ἦν τούτου φεισάμενος. ἔπεμτεε δ᾽ 
ἐπ᾿ Αἰγύπτου τὰ χρήματα Hevoovíov τὴν ἐπαρχίαν ἀπὸ Καίσαρος 

εἰληφότος. οὗτος οὐχ ὀλίγων ἐπ᾿ αὐτὸν κατατεφευγότων διὰ τὰς 
αὐτὰς χρείας, ἰδίᾳ. τε φίλος ὧν γύναι χαὶ διασώσασϑαι ϑέλων 

τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ, πρώτοις μὲν ἔδωχεν ἐξάγειν τὸν σῖτον, εἰς ἅπαντα 
δὲ xarà τὴν ὠγὴν xal τὸν ἔχπλουν συνήργησεν, ὡς μέγα μέρος ἢ 
τὸ πᾶν γενέσϑαι ταύτης τῆς βοηϑείας. ὃ yàp Ἡρώδης, τούτων ἀφι- 
χομένων ἐν ἀφορμῇ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν αὐτοῦ προστιϑεὶς οὐ μόνον 

ἀντιμετέστησεν τὰς γνώμας τῶν πρότερον χαλε:τῶς ἐχόντων, ἀλλὰ 
xal μεγίστην ἐποιήσατο τὴν ἐτείδειξιν τῆς εὐνοίας καὶ τῆς τιροστα- 

σίας. “τρῶτον μὲν γὰρ ὅσοις οἷόν τε δι᾿ αὐτῶν τὰ ττερὶ τὰς τροφὰς 
ἐχητονεῖν ἔνειμε τοῦ σίτου τὴν ἔκταξιν ἀχριβεστάτην πτοιούμενος, 
Ever πολλῶν ὄντων, οἱ κατὰ γῆρας ἢ τινὰ προσοῦσαν ἄλλην ἀσϑέ- 
γείαν οὐχ ἵχανιῦς εἶχον αὐτοῖς “ταρασχευάζειν τὰ σιτία, προυνόξι 
χαταστήσας ἀρτοπτοιοὺς xol “ταρέχων ἑτοίμας τὰς τροφάς. ἐπιμέ- 
λειαν δὲ xai τοῦ μὴ διαχειμάσαι μετὰ χινδύνων αὐτοὺς ἐποιήσατο 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 432. 
1 ἐν τοιούτοις] ἐν τούτοισ FE ἐν τούτοισ ov LAMW interea Lat δὲ E 
2 Ἐπλησίων P!FL'W ἐχόντων om. L ἀποδίδοσϑαι VE Ἐσιτία 

— ὃ χρημάτων τε om.L μηδὲ E — *aevvob F 8. “πεπονϑένε  ἔἜχρη- 
μάτων τε] καὶ χρημάτων AMW ὀλίγων — 4 εὐπορηϑῆνα! pauca pluribus 
comparare Lat 4 *zeAoió ΒΞ πάντασ PFV ἐχ παντὸσ E παντὸς coni 
5 Ἐμὴ om. PFV Ἔἕάνελεῖν PFV 6 ἘἜσυνέχοψεν γὰρ W ἀργυρίου καὶ 
χρυσίου FLAMVWE τῆς] ὃ vo LAMW ταῖς om. L 7 μήτ᾽ εἴ τῇ 

μήϑ᾽ 0 τι L μήϑ᾽ δτῆ AMW φησάμενοσ 1 δὲ VE 8 *alyvzvov W 
Ἐπετρωνί Ἐ πετρονίου L ἐπαρχίαν] ἀρχὴν PFVE * Καίσαρος] καισα- 
ρειασ P 9 οὕτωσ FE *ovx S. M Ἐχαταφευγόντων V 10 *o9»] 
jv P ἔἘχαὶ om. LAMW 11 *ox' αὐτὸν V εἰς] xcl εἰσ E. 12 *u£poc] 
yévoc P — 13 Ἐβοηϑείας] βοηϑείασ τὸν ἡρώδη (τὸν ἡρώδην AM'W co ἡρώδη 
ex corr. M) LAMW ἐἀφειχομένων 1 14 προτιϑεὶσ LAMW 16 Ἐτὴν 
om.M Ἐἐπίδειξιν ἐποιήσατο tr. M Ἐἐπίδειξιν, i. marg. yo ἀπόδειξιν A 
17 ὅσοι oiov τε ἦσαν E οἷόν τε] οἴονται PF Ἐδι} xal δι᾿ FLAMVW 
*r& περὲ om. V 18 τοῦ σίτου] σῖτον E τὴν ἔχταξιν — ποιούμενος om. 
ELat ἔχταξιν] ἔχστασιν FV yg ἔχτασιν χαὶ ἐξέτασιν 1. marg. A ποιη- 
σάμενοσ M 19 oi]i ras. M ἢ PLE 20 ἱχανὸσ L Ἑαύτοῖσ MV et ex 
corr ἃ  21z«l — τροφάς om. ὦ éroluovo LAE et ex corr. M τὰς om. W 
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συγχατειληφυίας xal τῆς περὶ τὰς ἐσθῆτας ἀπορίας, ἐφϑαρμένων 
xci παντάπασιν ἐξαναλωϑέντων τῶν βοσχημάτων, ὡς οὔτε ἐρίων 
εἶναι χρῆσιν οὔτε τῶν ἄλλων σχετασμάτων. ἐχττορισϑέντων δὲ αὐτῷ 
χαὶ τούτων ταῖς πλησίον ἤδη πόλεσιν ἐπεβάλλετο τὰς ὠφελείας 
παρέχειν σπέρματα τοῖς ἐν Συρίᾳ διαδούς. xol τοῦτ᾽ ὥνησεν οὐχ 
ἧττον αὐτὸν εὐστοχηϑείσης slg εὐφορίαν τῆς χάριτος, ὡς ἅττασιν 
ἱχανὰ τὰ περὶ τὰς τροφὰς γενέσϑαι. τὸ δὲ σύμπαν ἀμήτου περὶ 
τὴν γῆν ὑποφανέντος οὐχ ἔλαττον ἢ πέντε μυριάδας ἀνϑρώπων, 
οὺς αὐτὸς ἔϑρεψεν xal περιεποίησεν, eig τὴν χώραν διέπεμνψεν, 
χαὶ τοῦτον τὸν τρόπον χαχωϑεῖσαν αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὑπτὸ πάσης 
φιλοτιμίας καὶ σπουδῆς ἀναλαβὼν οὐχ ἥκιστα καὶ τοὺς πέριξ ἐν 
ταῖς αὐταῖς χκαχοτταϑείαις ὄντας ἐπεχούφισεν. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅστις 
bu χρείας ἐντυχὼν ἀπελείφϑη μὴ βοήϑειαν εὕρασθαι xarà τὴν 
ἀξίαν. ἀλλὰ καὶ δῆμοι χαὶ πόλεις καὶ τῶν ἰδιωτῶν ὅσοις ἀττορία 
διὰ τὸ πλειόνων προΐστασϑαι συνετύγχανεν. ἐπ᾿ αὐτὸν χαταφεύ- 
γοντὲς ἔσχον ὧν ἐδεήϑησαν, ὥστε γενέσϑαι λογιζομένων τοὺς μὲν 
ἔξω τῆς ἀρχῆς δοϑέντας σίτου χόρους μυρίους, ὃ δὲ χόρος δύναται 

μεδίμνους ᾿Ἵττιχοὺς δέκα, τοὺς δ᾽ εἰς αὐτὴν τὴν βασιλείαν τεερὶ 
ὀχτάχις μυρίους. ταύτην δ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐπιμέλειαν χαὶ τὴν τῆς χάρι- 
τος εὐχαιρίαν οὕτως ἐν αὐτοῖς τε τοῖς Ἰουδαίοις ἰσχῦσαι συνέβη 

χαὶ διαβοηϑῆναι παρὰ τοῖς ἄλλοις, ὥστε τὰ μὲν πάλαι μίση χινη- 

ϑέντα διὰ τὸ παραχαράττειν ἔνια τῶν ἐϑῶν xol τῆς βασιλείας 
ἐξαιρεϑῆναι χαὶ τοῦ παντὸς ἔϑνους, ἀντιχατάλλαγμα δὲ φαίνεσθαι 

τὴν ἐν τῇ βοηϑείᾳ τῶν δεινοτάτων φιλοτιμίαν. εὔχλεια δὲ καὶ τεαρὰ 
τῶν ἔξωϑεν ἦν, καὶ δοχεῖ τὰ δυσχερὴ συμβῆναι μὲν αὐτῷ μείζω 
λόγου, χαχώσαντα δὲ τὴν βασιλείαν οὐχ («ova πρὸς εὐδοξίαν ὠφε- 
λῆσαι" τὸ γὰρ ἐν ταῖς ἀτορίαις μεγαλόψυχον zagà δόξαν ἐτειδειξά- 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 432. 

1 ἘσυνχατειληφυίασΡ — 2 *zalom.V ἐξαναλωϑέντων] om. V ἀναλω- 
9/vrov E — *églov] ἔργων Ῥ 3 *rov om. LAMW  *ó' FLAMVW 
4 ἐπεβάλετο VE 5 διδοὺσ FLAMVW διδοὺσ τοῖς ἐν συρία tr. LAMW 

τοῦτο ME et ex corr. A Ἐῤγνησεν W 6 Ἐεὐστοχηϑείσης — ἴ ye- 
véc9ei] dum exinde gratiam sibi acquisisset Lat εὐστοχηϑείσης! εὐϑὺσ τὲ 
χυϑείσησ ῬΕῪ ἀστοχηϑείσησ E Ἐευὐπορίαν P 7 ἀμητοῦ FLAME 
8 "ἐπιφανέντοσ V ὑποφένοντοσ, Ν οὐχ] ὧσ ovx  φ9 Ἐἐξέϑρεψε (-εν ΑἸ) 
FLAMW ἐχαὶ περιεποίησεν om. V Lat 10 *zoíro τῶ τρύπω,͵ — 1l Ἐφιλο- 
τιμίας χαὶ om. V — *zai om. P 12 Ἐὄντας om. P ὅτισ PW 18 εὑρέ- 

σϑαι FL etex corr. αὶ 14 *ógo. P. 10 *eiyovr V λογιζομένῳ FLAMVW 
18 Ἐάττηχοὺσ τοῦ δὲ Βα 19 *uvoloug W δὲ FLAMVWE 21 Ἐπαρὰ 
om. V ἔἘἜπάλαϊ ἀλλαῦῖ 22 ἐϑνῶν PF zal om. Ernesti 23 x«l om. 
PFLVWE 25 *jvom.L ἐδόχει FLAMW μείζονα FLM et ex corr. A 

μεῖζον A'W 21 "ἐπιδειχνύμενοσ V 
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μενος ἀντιμετέστησε τοὺς στολλούς, ὡς ἐξ ὑπαρχῆς δοχεῖν οὐχ olov 

ἡ πεῖρα τῶν ᾽τάλαι γεγενημένων, ἀλλ᾽ olov ἡ μετὰ τῆς χρείας ἐττι- 
μέλεια τταρεστήσατο. 

9. Περὶ δὲ τὸν χρόνον ἐχεῖνον xai συμμαχιχὸν ἔττεμιψεν Kaí- 911 
ὅ Gat σπιεἐνταχοσίους ἐτειλέχτους τῶν σωματοφυλάχων, ovc Γάλλος 
«ἴλιος Ul τὴν ᾿Ερυϑρὰν ϑάλασσαν ἦγεν εἰς ππολλὰ χρησίμους αὐτῷ 
γενομένους. πάλιν οὖν αὐτῷ τῶν πραγμάτων πρὸς ἐτείδοσιν εὐϑη- 318 

| vovuévov βασίλειον ἐξῳχοδόμει τιερὶ τὴν ἄνω πόλιν ὑτειερμεγέϑεις 
οἴχους ἐγείρων χαὶ χόσμῳ χατασχευάζων τιολυτελεστάτῳ χρυσοῦ xaL 

10 λέϑων xal πιεριαλειμμάτων « ὡς ἕχαστον αὐτῶν χλισίας μὲν ἔχειν 
Ι γεαμητόλλους ἄνδρας ὑτιοδέχεσϑαι * xarà μέτρα δὲ χαὶ τὰς προσ- 

ἡγορίας᾽" ὃ uiv γὰρ Καίσαρος, ὃ δὲ ᾿1γρίπιτα χέχλητο. προσέλαβεν 319 
δὲ χαὶ γάμον αὐτῷ κινηϑεὶς ἐξ ἐρωτιχῆς ἐπειϑυμίας μηδένα τοῦ xarà 
τὴν οἰχείαν ἡδονὴν ζῆν ὑπολογισμὸν στοιούμενος. ἀρχὴ δ᾽ αὐτῷ τῶν 

15 γάμων ἐγένετο τοιάδε" Σίμων ἦν ἹΙεροσολυμίτης υἱὸς Βοηϑοῦ τινος 320 
᾿Πλεξανδρέως, ἱερεὺς ἐν τοῖς γνωρίμοις, εἶχεν δὲ ϑυγατέρα καλλί- 

στὴν τῶν τότε νομιζομένην. ὄντος οὖν λόγου “ταρὰ τοῖς “ἹΙεροσολυ- 321 
μέταις αὐτῆς τὸ μὲν τερῶτον ὑπὸ τῆς ἀχοῆς τὸν Ηρώδη χεκινῆσϑαι 
συνέβαινεν, ὡς δὲ xal ϑεασάμενον ἡ τῆς σταιδὸς ἐξέσεληξεν ὥρα, τὸ 

20 μὲν az ἐξουσίας χρώμενον διατελεῖν ἅτταν ἀτεεδοχίμαζεν ὑτεοτετεύων 

0;teQ ἦν, elg βίαν xol τυραννίδα διαβληϑήσεσϑαι, βέλτιον δ᾽ ᾧετο 
γάμῳ τὴν χόρην λαβεῖν. χαὶ τοῦ Σίμωνος ὄντος ἀδοξοτέρου μὲν ἢ 322 

Be d 

$ 318 — bell. Iud. I 402. 

PFLAMWELat Zonaras I p. 433. 
1 *&vruetéogosv LW Ἐπολλοὺς] ὄχλους FLAMVW populum Lat 

3 παραστήσατο A! παρέστησε V 4 *Zxsuwev] ἐπελειψεν P 6 *aelius 
gallus Lat Ἑαϊλλιοσ W *éni] περὶ FLAMVW ad Lat Ἐϑάλατταν 
AMW 7i. marg. Χ11 Lat 8 *é&ezoóous. L ξξοικοδομεῖ W [10 λίϑου 
ME Ἐπεριαλιμμάτων Ῥ περιαλειμμάτων an περιβλειμμάτων uoluerit V in- 

certum ποιχιλμάτων Ernesti ὡς — 1Ί προσηγορίας! ut plures uiros am- 
miratione sui capere potuissent. secundum mensuram autem et appellationes 
eis imposuit Lat hic et paullo infra post ὑποδέχεσϑαι quaedam excidisse 
puto; nam dicendum fuit duo triclinia fuisse maxime insignia σχλισίας] χκλισια P 

ἐχχλησίασ L μὲν] μὲν ov» F εἴχεν V 11 παμπόλουσ FV zacà] 
χαὶ τὰ AMW fort. recte χατάμετρα ΕὟ 12 γὰρ om. W Ἐπροσ- 
ἐλάμβανε (νεν A'W) FLAVW περιελάμβανε M 13 *abro FMV et ex 
corr A 14 απολογισθμῶν Ρ τῶ ycuo P fort. recte — 15 Βοηϑοῦ] bythi 
Lat 16 ἀλεξανδρευσ P 17 Ἐτῶν] τω P γομιζομένων FLAMVWE 

παρὰ om. V 18 αὐτῆς] περὶ evtxo V ἡρώδην FLMVW et ex 
corr. ἃ κεχινῆσϑαι τὸν ἡρώδην tr. V 19 Ἐἐξέπληττεν FLAMVW 
20 ax] ἐπ᾽ W ἀπ᾽ ἐξουσίας] τῇ ἐξουσίᾳ Ernesti χρώμενοσ FAMVW 
χρόμενοσ1, ἅπαν] ὅπως P ἀπεδοχίμαζε V 22 Ἐἀάδοξωτέρου F 



920 

920 

390 ANTIQ. IUD. XV 322—326 (IX. 3—5) 

πρὸς οἰχειότητα, μείζονος δὲ ἢ καταφρονεῖσϑαι, τὸν ἐπιεικέστερον 
τρόπον μετήει τὴν ἐπιϑυμίαν αὔξων αὐτοὺς καὶ τιμιωτέρους ἀπο- 
φαίνων" αὐτίχα γοῦν Ἰησοῦν μὲν τὸν τοῦ Φοαβιτος ἀφαιρεῖται τὴν 
ἀρχιερωσύνην, Σίμωνα δὲ καϑίστησιν ἐπὶ τῆς τιμῆς xai τὸ χῆδος 
πρὸς αἰτὸν συνάπετεται. 

4, Τελεσϑέντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ γάμου προσχατεσχευάσατο φρού- 
ριον ἐπὶ τῶν τόπων, ἐν oig ἐνίχα ᾿Ιουδαίους, ὅτε τῆς ἀρχῆς &x- 
πεσόντος Ἵντίγονος ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἦν. τοῖτο δὲ τὸ φρού- 
ριον ἀτπτέχει μὲν Ἱεροσολύμων περὶ ἑξήχοντα σταδίους, φύσει δὲ 
ἐχυρὸν xol πρὸς χατασχευὴν ἐπιτηδειότατόν ἔστιν * ἐγγὺς ἐπιειχῶς 
χολωνὸς εἰς ὕψος ἀνιὼν χειροττοίητον, ὡς εἶναι μαστοειδὴς τὴν 
περιφοράν, διείληπται δὲ χυχλοτερέσι πύργοις ὀρϑίαν ἔχων ἄνο- 
δον ξεσταῖς βαϑμίσιν ἐξῳχοδομημένην εἰς διαχοσίους. ἐντὸς δ᾽ 
αὐτοῦ χαταγωγαὶ βασίλειοι πολυτελεῖς εἰς ἀσφάλειαν ὅμοῦ καὶ 
χόσμον πεετοιημέναι" περὶ δὲ τὴν βάσιν τοῦ λόφου διατριβαὶ 
χατασχευῆς ἀξιοϑεάτου τά τε ἄλλα χαὶ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν ὑδά- 
των, ov γὰρ οὗτος ὃ τόπος ἔσχηχεν, ἔχ μαχροῦ xoi διὰ πελειό- 
γων ἀναλωμάτων πεποιημένης. τὰ δ᾽ ἐπίπεδα περιῳχοδόμηται 
πόλις οὐδεμιᾶς ἐλάσσων τὸν λόφον ἀχρόπολιν ἔχουσα τῆς ἄλλης 
οἰχήσεως. 

5. Πάντων δ᾽ αὐτῷ προχεχωρηχότων εἰς δέον ὧν ἠλτείχει τὰς 
μὲν ἐν αὐτῇ τῇ βασιλείᾳ ταραχὰς οὐδ᾽ ὅιτωσοῦν δι᾿ ὑποψίας εἶχεν 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 433. 

1 "πρὸσ οἰχτρότητα P Ἐδ W 2 αὐτοῦ LMW αὐτοῦ- À ἀπο- 
φαίνων] αὐτοὺσ ἀποφαίνων L 3 γοῦν] μὲν LV γὰρ i.ras. M * μὲν 

om. V sic tov om. L φάβητοσ FMV Zon et ex corr. ἃ φάβιτοσ A'WE 

φάβηϊ L foauetis aut fauetis Lat φαυβὴ hypomnesticum Iosephi in Fabricii cod. 
pseudepigraph. uet. test. II p. 15 6 δὲ FLAMVW προχατεσχευάσατο E 

Ἐτὸ φρούριον FLAMW 1 τὴν ἀρχὴν V S ἀντιγόνου E. 9 ἀπεῖχε PFM 
στάδια FLAMW 10 *óyvoov VW et ex corr. L ἐστιν] ἔστι (-ἔστιν ΑἸ) 
γὰρ FAMVW ἔστιν δὲ L ἐπιεικὴς ed.pr. 11 μαστοειδὴ FLAMVWE et ut 
uid. Lat 12 Ἐχυχλωτερέσι AVW *£yov V Ἐξεσταῖς — 13 διαχοσίους] 
ducentis gradibus aedificatum Lat — 13 *e&oxodougu£vov P ἐξωχοδομημένη F 

διαχοσίασ AME c'V ὁὲ Εὶ 11 οὐ γάρ — 18 πεποιημένης! mam non ille 
locus proprias habwit aquas sed longe per plurimis sumptibus (per plurimos 
sumptus coni) deductas Lat οὗτος] ovrog AMW αὐτὸς coni * uezoor] 

μαχροῦ (μικροῦ M) δὲ AMW Ἐδιὰ om. V 18 Ἐπεποιημένησ, ἡ (ante g) 

iras. Α πεποιημένασ W — óR E 19 πόλις] x02" F πόλεωσ LAMVWE 
ἐλάσσων] PW ἐλάσσω FLAMVE ἀχρόπολισ E Ἐξχοντα Hudson 
21 i marg..z 1, ó VE — *amoooxtzgogzzótov P ὧν om.P 22 Ἐμὲ») 
piv ov F “τῇ om. V ἔἘτῆσ βασιλείασ F 

10 

15 
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ἑχατέρωϑεν ὑπηχόους "ταραστησάμενος, φόβῳ uiv ὧν ἀτιαραίτητος 
εἰς τὰς τιμωρίας, τὴν ἐπειμέλειαν δὲ ὧν μεγαλόψυχος ἐν ταῖς στερι- 
χιξτείαις εὑρίσκετο. τιξριεβάλλετο δὲ τὴν ἔξωϑεν ἀσφάλειαν ὥστεερ 
ἐπιτείχισμα καὶ τοῦτο τοῖς ἀρχομένοις :τοιούμενος᾽ τιόλεσίν τε γὰρ 

ὡμίλει δεξιῶς χαὶ φιλανϑρώτεως xal τοὺς δυνάστας ἐϑεράτσιευεν 
εὐχαιρίαις ὧν ἑχάστους ἐδωρεῖτο μείζους τὰς χάριτας ἐμττοιῶν zal 
τὸ μεγαλόψυχον φύσει πιρὸς τὴν βασιλείαν εὐτερεεὲς ἔχων, ὥστ᾽ 
αὐτῷ πάντα διὰ πάντων αὔξεσϑαι τιρὸς τὸ τιλεῖον ἀεὶ τεροχωρούν- 
των. ὑπὸ δὲ τῆς εἰς τοῦτο φιλοτιμίας xcl τῆς ϑεραπείας, ἣν 
ἐϑεράτεευεν Καίσαρα xal Ῥωμαίων τοὺς πιλεῖστον δυναμένους, ἐχ- 
βαίνειν τῶν ἐϑῶν ἠναγχάζετο xai :τολλὰ τῶν νομίμων “αραχαράτ- 
τειν, πόλεις τὲ χτίζων ozt0 φιλοτιμίας καὶ ναοὺς ἐγείρων, οὐχ ἐν 
τῇ τῶν Ιουδαίων, οὐδὲ γὰρ ἂν ἠνέσχοντο τῶν τοιούτων ἀπηγορευ- 
μένων ἡμῖν ὡς ἀγάλματα χαὶ τύπους μεμορφωμένους τιμᾶν πρὸς 
τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον, τὴν δ᾽ ἔξω χώραν χαὶ τὰ πέριξ οὕτως 
χατεσχευάζετο, Ιουδαίοις μὲν ἀ:τολογούμενος ur xaO αὑτὸν, ἀλλ᾽ 
ἐξ ἐντολῆς xol προσταγμάτων αὐτὰ ποιεῖν, Καίσαρι δὲ xai Ῥω- 
μαίοις τὸ μηδὲ τῶν οἰχείων ἐϑῶν ὅσον τῆς ἐχείνων τιμῆς ἐστοχά- 
σϑαι χαριζόμενος, αὐτὸς μέντοι τὸ σύμτταν αὐτοῦ στοχαζόμενος ἢ 
χαὶ φιλοτιμούμενος μείζω τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχῆς τοῖς αὖϑις ὕπτο- 

λιπιέσϑαι. ὅϑεν xol “τερὶ τὰς ἐπιισχευὰς τῶν πόλεων ἐχεχίνητο xol 
σιλείστας εἰς τοῦτο τὰς δατιάνας ἐποιεῖτο. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 433. 

1 τοὺσ ὑπηχόουσ E Ἐπαραστησόμενοσ P φόβῳ — ὃ εὑρίσχετο] 
{ριον quidem quod esset ad poenam non mitis, diligentia uero, quod in ne- 
cessitatibus magnanimus appareret Lat ὧν] coni. ὧν codd., om. E 2 τὰς 
om. E τὴν δὲ ἐπιμέλειαν ὧν πολὺσ μεγαλόψυχοσ E — ἐπιμελείᾳ coni — ow] 
o» P,om. FLAMVW — 3 εὑρίσχεται Ὶ περιεβάλετο FLV περιβάλλεται cod. 
Busb. E óàom.E  *oo περιτείχισμα ΒΒ 4 χαὶ] αὐτοῦ καὶ FLAMVWE 

*roio ἀρχομένοισ τοῦτο tr. V $5 327—330 liberius transtulit Lat * cg] 
piv FLAMVW 6 *év εὐχαιρίαισ V ἀφ᾽ ov ΕΒ ἕχάστουσ, ov corr. ut 
uid. ex ὦ L ἑχάστοισ AMVE Ἐξδορεῖτο L μείζονασ E 1 εὐπρεπῶσ 

FLAMVW ὥστε E 8 "διὰ πάντα πλέον FLAMV προσχωρούντων 
FLAMVW 10 Ἐπλείστουσ F πλεῖστα M 11 ἐθνῶν FA!'WE! 13 dv 
om. PE ἘἙηνέσχετο P 14 τιμῇ Β 158 δὲ *z& πέριξ] τὰσ πόλεισ 

FLAMVW "οὕτω 1686 ἔχαϑᾶντον P 11 αὐτὸ W ταῦτα VE καὶ 
om. W 18 τὸ] «o WE Ἐμηδὲν V 19 χαριζόμενος] προφασιζόμενος 

Naber αὑτοῦ » ὑπολείπεσϑαι FLAVW ὑπολείπεσϑαι Μ, γρ ὑπολιπέσϑαι 
i marg. ἃ ὕὑἡἧ;πολείπεσϑαι voio αὖϑισ tr. FAMW 21 τὰσ ὑποσχευὰσ P 

λ, Y 
τῆσ xo V 22 τοῦτον W tac om. FLAMVW 

3927 

329 

990 



991 

992 

999 

994 

990 

992 ANTIQ. IUD. XV 331—335 (IX. 6) 

6. Κατιδὼν δὲ xai πρὸς τῇ ϑαλάττῃ χωρίον ἐπιτηδειότατον 
δέξασϑαι πόλιν, ὃ πάλαι Στράτωνος ἐχαλεῖτο τεύργος, τῇ τε δια- 
γραφῇ μεγαλοτερεττῶς ἐπεβάλλετο xol τοῖς οἰχοδομήμασιν ἀνιστὰς 
ἅπασαν οὐ τταρέργως, ἀλλ᾽ ἐκ λευχῆς πέτρας. καὶ διακοσμῶν χαὶ 
βασιλείοις :τολυτελεστάτοις xal διαίταις “τολιτιχαῖς, τὸ δὲ μέγιστον 
χαὶ πελείστην ἐργασίαν πταρασχόν, ἀχλύστῳ λιμένι. μέγεϑος μὲν κατὰ 
τὸν Πειραιᾶ. καταγωγὰς δ᾽ ἔνδον ἔχοντι xai δευτέρους ὑφόρμους, 
τῇ δὲ δομήσει τεερίβλετιτον. ὅτι μηδ᾽ ix τοῦ τόπου τὴν ἐπιτηδειό- 
τητα τῆς μεγαλουργίας εἶχεν, ἀλλ᾽ ἐπεισάχτοις xal πολλαῖς ἔξετε- 
λειώϑη ταῖς δαπάναις. χεῖται μὲν γὰρ ἡ πόλις ἐν τῇ Φοινίχῃ κατὰ 

τὸν εἰς “4Ἷγυπτον :ταράττλουν Ἰόπττης μεταξὺ xoi ΦΔώρων, πολι- 
σμάτια TOUT ἐστὶν παράλια δύσορμα διὰ τὰς χατὰ λίβα προσβολάς, 
αἱ ἀεὶ τὰς ἐχ τοῦ πόντου ϑῖνας ἐπὶ τὴν ἠόνα σύρουσαι καταγωγὴν 
οὐ διδόασιν, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀναγκαῖον ἀποσαλεύειν τὰ πολλὰ τοὺς ἐμ- 
πόρους ἐπ᾽ ἀγκύρας. τοῦτο τὸ δυσδιάϑετον τῇ je χώρας διορϑούμενος 
χαὶ περιγράψας τὸν χύχλον τοῦ λιμένος ἐφ᾽ ὅσον ἣν αὔὕταρχες πρὸς 

τῇ χέρσῳ μεγάλοις στόλοις ἐνορμεῖσϑαι λίϑους ὑπερμεγέϑεις χαϑίει 

εἰς τὸ βάϑος εἰς ὀργυιὰς εἴχοσι. ττεντήχοντα ττοδῶν ἦσαν οἱ πλείους 
τὸ μῆχος xci τειλάτος οὐχ ἔλαττον δεχαοχτώ, βάϑος δὲ ἐννέα, τούτων 

δὲ οἱ μὲν μείζους οἱ δὲ ἐλάττους. ἡ δὲ ἐνδόμησις ὅσον ἣν T ἐβάλλετο 

$ 331 — bell. Iud. I 408. 

PFLAMVWELat 

1 Ἐχαὶ om.V ϑαλάσση E 3 énsgdàevo VWE — 4 πᾶσαν — *aAA 
ix] ἀλλὰ P ἀλλὰ ég W “διακόσμων (z0cuovi.ras. V) FLAMV — zal βασι- 
λείοις] βασιλείοισ τε FLAMVW βασιλείοισ E 6 Ἐπαρασχὼν PFL'W 
Ἐλημένι P! — 1 ἐπείρεαια P πειραία, αἰ ex e corr. F δὲ E. óevréoao E 

8 Ἐδωμήσει A! et ex corr. P περιβλέπτω E μηδὲ WE τοῦ 
om. E 9 Ἐἐπισάκτοισ PV Ἐἐτελειώϑη Ῥ ἐξετελειώϑει W 11 ἐόπησ 
FE Ἐδωρῶν FV 12 ταῦτα E ἐστὶν] ἐστι xol E 13 *ag om. 
FLAMVW *aóvrov] πολιτοῦ P ἠϊόνα FLAMVWE 14 οὐ] o? μειλίχιον 
FLAMVWE Ἐδιδόασιν ex δίδουσιν corr. P 15 ἀγκύραισ PFLVE δυσ- 

δυάϑετον P δύσϑετον FLAMVWE 16 *zal περιγράψας! descripsit Lat χαὲ 
περιέγραψε ed. pr. — *ró»] τὴν W — *ég' ὅσον] ὁπόσον AMW [11 *orv- 
λοισ M λίϑους — 18 εἴχοσι] lapides ingentes in altum ulnis uiginti quinque 

deponens Lat χαϑίε! Hudson χαϑεὶσ P χαϑιεὶσ FLAMVWE 18 * εἰς 
(ante c0) om. FLAMVW Ἐ εἰς] ἐπ᾿ coni. ex bell. Iud. $ 411 Ἐὀργυίασ 
LAM Ἐπεντήχοντα om. F — *oi πλείουσ ν΄ ποδῶν ἦσαν tr. V [19 Ἐπλά- 
tovc L'A!W Ἐῤλάττουσ FLV ἔδεχαοχτώ) δεκαιοχτω P ὀχτωχαίδεχα FL 
(ἢ AMV δέκα bell. Iud. Ἐβάϑουσ W δὲ om. E 20 *di] δ᾽ F, om. 
LAMVW "ἢ ot F ἐνδώμησισ Α' et ex corr. P ὅσον ἢν) ὅσην 
FLAMVWE "ἐνεβάλλετο ΕἸ, ἐνεβάλετο ΑΜΥ͂ ἐνβάλετο W, cf. bell, Iud. 412 
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χατὰ τῆς ϑαλάσσης διαχοσίους τιόδας. τούτων τὸ μὲν ἥμισυ τιρο- 
βέβλητο χυματωγαῖς, ὡς ἀπομάχεσθαι :τεριχλώμενον ἐχεῖ τὸν χλύ- 
Ócva* τἱροχυμία γοῦν ἐχαλεῖτο" τὸ δὲ λοιπὸν στεριεῖχεν λέϑινον 
τεῖχος σπιύργοις διειλημμένον, ὧν ὃ μέγιστος “Ιρούσιον ὀνομάζε- 
ταὶ, τιάνυ καλόν τι χρῆμα, τὴν τιροσηγορίαν εἰληφὼς az “Ιρούσου 
τοῦ Καίσαρος προγόνου τελευτήσαντος νέου. ψαλίδες δὲ ἐμτιε- 
σποίηνται συνεχεῖς καταγωγαὶ τοῖς ναυτίλοις, τὸ δὲ τερὸ αὐτῶν ἀπό- 
βασις τιλατεῖα χύχλῳ σπτεριεστεφάνωκεν τὸν τεάντα λιμένα, τιερίτεατος 
τοῖς ἐθέλουσιν ἥδιστος. ὃ δ᾽ εἴσπλους xal τὸ στόμα πετοίηται 
γερὸς βορέαν ἀνέμων αἰϑριώτατον. βάσις δὲ τοῦ περιβόλου παντὸς 
ἐν ἀριστερᾷ μὲν εἰστιλεόντων τιύργος νενασμένος ἐτεὶ τεολὺ στερρῶς 
ἀντέχειν, χατὰ δεξιὰν δὲ δύο λέϑοι μεγάλοι καὶ τοῦ κατὰ ϑάτερα 
σεύργου μείζους, ὀρϑοὶ καὶ συνεζευγμένοι. τιερίχεινται δὲ ἐν χύχλῳ 
τὸν λιμένα λειοτάτου λίϑου χατασχευὴ συνεχεῖς οἰχήσεις xav τῷ 
μέσῳ κολωνός τις, ἐφ᾽ οὗ νεὼς Καίσαρος ἄττοτιτος τοῖς εἰσ:τλέουσιν 
ἄγαλμά ve τὸ μὲν Ῥώμης, τὸ δὲ Καίσαρος" 5 τε πόλις αὐτὴ Και- 
σάρεια χαλεῖται καλλίστης καὶ τῆς ὕλης χαὶ τῆς χατασχευῆς τετυχη- 

χυῖα. τὰ δ᾽ om αὐτὴν ὑττόνομοί τε καὶ λαῦραι τεραγματείαν οὐχ 
ἐλάττω τῶν ὑττερῳχοδομημένων ἔχουσαι. τούτων αἱ μὲν xarà σύμ- 
μέτρα διαστήματα φέρουσιν εἰς τὸν λιμένα xoi τὴν ϑάλατταν, μία 

8 335 — bell. Iud. I 412. 

PFLAMVWE Lat 
n-E 

1 *x«r& — πόδας om.  Ἐϑαλαττησ FLAV εἰσ διαχοσίουσ E 
Ἐσ (διακόσιοι M) πόδεσ AM 2 κυματωγαῖς] Coceceji χυματωσαισ Ῥ ταῖσ 

χυμαγωγαῖσ AW ταῖσ κυμαγωγίαισ FLMVE et i. marg. α *z25óova 1, 
3 προχυμάτια FLAMW προϑυμία E προχυμάτια — ἐχαλεῖτο] s. F om. V 

γοῦν] γὰρ ἘΞ 4 Δρούσιον] δροῦσοσ FLAMVWELat δρουσίων bell. Iud. 
codd. deteriores 6 *zooyovov] priuigno Lat Ἐἐνπεποίηνται P. ἐνεπε- 

ποίηντο FLAMW ἐνεποίην V 1 ἔχαταγωγα P 8 ἔπλατεῖ Ἔπερι- 
πλάτοσ F 9 ἐθέλουσιν FLAMVW εἱληϑεροῦςφιν Naber τὸ om. E 
10 Ἐβορέαν] βορρὰν (βορὰν F!) óc FLAMVW ἄνεμον ex corr. E. αἰϑριώ- 
τατοσ FAMVW αἰϑριότατοσ L αἰϑριώτατα E 11 νενασμένος] ἐναγμένοσ 

ἤγουν ναστὸσ 
F νεναγμένοσ LE νεναμένοσ (s. m.2) V περιηγμένοσ AMW κεεϊηγμένοσ 
i. marg. A Ἐστερῶσ W 12 Ἐλίϑοι om. W Ἐτοῦ χαϑ᾽ ἑχάτερα 
FLAMVW 13 x«i] δὲ χαὶ FLAMVWE Ἐσυνεζευγμέναι, εξ i. ras. A 

*óà' FLAMW "ἐν om. V 14 λιοτάτου PL λειότητι E χατασχευῆ VE 
χκατασχευῆσ LAMW zav] καὶ E P χαν — 11 καλλίστης adrasa ideoque 

i . marg. iteratà m. 2 L 15 xtlaeio. V. 16 ἀγαλμά ve] ἔχων ἀγάλματα 
FLAMVWE A/abens statuas Lat «vtg Ῥ αὕτη LA!'W 11 Ἐχαλλίστη P 
χαλῆσ V *xal om. V *zjüc om. FLAMW τῆς om. FLAMVW 
18 ὑπ᾽ αὐτῆσ P 19 ὑπεροιχοδομημένων P 20 μία] δια P 

336 

321 

998 

999 

940 
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δ᾽ ἐγχαρσία πάσας ὑττέζωχεν, ὡς τούς τε ὄμβρους εὐμαρῶς xal τὰ 
λύματα τῶν οἰχητόρων συνεχδίδοσϑαι τήν ve ϑάλατταν, ὅταν ἔξωϑεν 
ἐπείγηται, διαρρεῖν καὶ τὴν σύμπασαν ὑτεοχλύζειν πτόλιν. χατεσχεύα- 
Cev δ᾽ ἐν αὐτῇ xoi ϑέατρον καὶ πρὸς τῷ νοτίῳ τοῦ λιμένος ὄπισϑεν 
ἀμφιϑέατρον πολὺν ὄχλον ἀνϑρώττων δέχεσθαι δυνάμενον xal χεί- 8 
μενον ἐπειτηδείως ἀττοτιτεύειν εἰς τὴν ϑάλασσαν. ἡ μὲν δὴ ττόλις 
οὕτως ἐξετελέσϑη δωδεχαετεῖ χρόνῳ xal ταῖς ἐργασίαις ovx ἐγκα- 
μόντος χαὶ ταῖς δαπάγαις ἐτταρχέσαντος τοῦ βασιλέως. 

X. 1. Ἐπὶ τοιούτοις δὲ ὧν καὶ τῆς Σεβαστῆς ἤδη πε:τολισμένης 
ἔγνω τοὺς παῖδας αὐτοῦ séumew εἰς Ῥώμην ᾿1λέξανδρον xal “41ρι- 
στόβουλον, συντευξομένους Καίσαρι. τούτοις ἀνελϑοῦσιν καταγωγὴ 
μὲν ἦν Πολλίωνος οἶχος ἀνδρὸς τῶν μάλιστα σπουδασάντων σεερὶ 
τὴν Ἡρώδου φιλίαν, ἐφεῖτο δὲ xà» τοῖς Καίσαρος κατάγεσϑαι" καὶ 
γὰρ ἐξεδέξατο μετὰ zone φιλανϑρωπίας τοὺς τταῖδας" καὶ δέδωσιεν 

Ἡρώδῃ τὴν βασιλείαν ὅτῳ βούλεται βεβαιοῦν τῶν ἐξ αὐτοῦ γεγο- 
γότων, xal χώραν ἔτι τόν ve Τράχωνα xai Βαταναίαν καὶ «Αὐρα- 
vivty* ἔδωχεν δὲ διὰ τοιαύτην αἰτίαν τταραλαβών. Ζηνόδωρός τις 

ἐμεμίσϑωτο τὸν οἶχον τὸν “Τυσανίου. τούτῳ τὰ μὲν κατὰ τὰς προσ- 
ὅδους ovx ἤρχει, τὰ λῃστήρια δὲ ἔχων ἐν τῷ Τράχωνι πλείω τὴν 
χιρόσοδον ἔφερεν" οἰχοῦσι γὰρ ἄνδρες ἐξ ἀπονοίας ζῶντες τοὺς 
τόπους, οἱ τὰ 4αμασκηνῶν ἐλήζοντο, xci Ζηνόδωρος οὔτ᾽ εἶργεν 

S 342 cf. bell. Iud. I 435; ὃ 344sq. — bell. Iud. I 398. 

PFLAMVWE LatZonaras I p. 434. Exc de legationibus. 

1 δὲ FLAMVW ενχαρσία PF 2 συνδίδοσθαι W ἔξωϑεν, EE 

iras.M 3 ἐπιγηται, ἡ ex εἰ corr. P ἐπιγένηται FLAMVW διαιρεῖν P 
χατεσχεύασε (-σεν ΑΝ) FLAMVW 4 ἐν om. FLAMVW . ϑέατρον] P Lat 

ϑέατρον x πέτρασ FLAMVW 6 ϑάλατταν FLAMVW — 51 *óoóexast V, 
uide XVI 136 8 .χατεπαρχέσαντοσ AM 9 ἔτούτοισ ΒΒ ἤδη om. P 
10 *Zyyo inc. Exc Ἐἀριστόβουλον χαί ἀλέξανδρον tr. P 11 συντευξα- 
μένουσ 1, συνεντευξομένουσ M. ἐντευξομένουσ Ὲ 12 ἦν) ἦν o FLAMVWE Exc 

πολίωνοσ E! παλλίωνοσ Exc Πωλίωνος Bekker Ἐ μάλλιστα L 

13 φιλίαν] βασιλείαν E Exc καὶ oc E. 14 ἐδέξατο FLAMVWEExc Ἐχαὲ 

— 17 παραλαβών) pollicitus licentiam herodi praestare quem uellet sibi succes- 
sorem relinquere insuper et prouinciam trachone: et bataniam uel. auranitem 

ei concessit huiusmodi occasione Lat — *ólóocw] δωσειν Ρ 1 Ἐτὴν] τήν τε 
FA!W Exc fort. recte 16 *Zu] em P ἔτι προστίϑησι coni — ve] τε ἐπὶ W 
*rotoyova L Ἐβατανιαιαν P. βαταναία L. βεταναίαν Exc αὐρανίτην LW 
άβρανῖτιν VE 11 δὲ om. FLAMVWE Exc fort. recte παραλαβών om. 
WEExc 18 ἐμεμίσϑοτω W ἐμισϑώσατο E τὸν] τοῦ FAMVWE "τοῦτο 
L Ἐτὰ om. F Ἐπροσώδουσ L 19 τὰ om. E 20 ἔφερε F — ἐξ 
ἀπονοίας ζῶντες om. W 21 Ἐδαμασηχανῶν λεληΐζοντο Exc ἐληΐζοντο 
codd. E, corr. Bekker οὔτε FAMW Exc joytv ex corr. L 
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» , - 3 - , - E , ^ 

αὐτός τε τῶν ὠφελειῶν ἐχοινώνει. χαχῶς δὲ ττἄσχοντες οἱ τελη- 
, ) 4 , - , * , 

σιόχωροι Οὐάρρωνος κατεβόων τοῦ τότε ἡγεμονεύοντος xal γράφειν 
᾽ - ἜὝΨ.. ^ ) e , P. os * , , 

ἠξίουν Καίσαρι τοῦ Ζηνοδώρου τὴν ἀδιχίαν. Καῖσαρ δὲ ἀνενεχϑέν- 
τῶν τούτων ἀντέγραφεν ἐξελεῖν τὰ λῃστήρια τήν τε χώραν Hoo; 

^ ^ , - » ^ - 

γιροσένειμεν, ὡς διὰ τῆς ἐπειμελείας τῆς ἐχείνου μηχέτ᾽ ἂν ὀχληρῶν 
τιν τιερὶ τὸν Τράχωνα γενησομένων τοῖς σιλησίον" οὐδὲ γὰρ δᾷάδιον 
5 - ) ' » I. , , ^ , 2 

ἣν ἐπισχεῖν αὐτοὺς ἐν ἔϑει τὸ λῃστεύειν τεεπτοιημένους xai βίον οὐχ 
v ^ F^ ) e , , - 

ἄλλοϑεν ἔχοντας οὔτε yàg πόλεις αὐτοῖς οὔτε χτήσεις ἀγρῶν, ὑτεο- 
φυγαὶ δὲ κατὰ τῆς γῆς xal σπήλαια καὶ κοινὴ μετὰ τῶν βοσχημά- 
των δίαιτα. μεμηχάνηνται δὲ καὶ συναγωγὰς ὑδάτων χαὶ τπιροπιαρα- 

Η͂ ν 7 I 2 - , , 

σχευὰς σιτίων αἱ δύνανται τιλεῖστον ἐξ ἀφανοῦς ἀντέχειν. αἵ γε 
3 , , ^ , , 

μὴν εἴσοδοι στεναὶ xcl xa9^ ἕνα παρερχομένων, τὰ δ᾽ ἔνδον &zí- 
, ^ » , Pd , ^ * ' 

στως μεγάλα πρὸς εὐρυχωρίαν ἐξειργασμένων" τὸ δ᾽ ὑπὲρ τὰς 
- END tÓ ) € Pus 2 , τ 33202 , , )! ' οἰχήσεις ἔδαφος ovy ὑψηλόν, ἀλλ᾽ olov ἐξ ἐπιπέδου. πέτρα δὲ τὸ 

σύμτιαν σχληρὰ xai δύσοδος, εἰ μὴ τρίβῳ χρῷτό τις ἐξ δδηγίας" 
EJ ^ ^ r4 ὦ ^ 2 ^ LE €t 3 ^p , 

οὐδὲ γὰρ αὗται κατ᾽ ὀρϑὸν ἀλλὰ πολλὰς ἕλικας ἐξελίττονται. τού- 

τοις ἐπειδὴ τῶν εἰς τοὺς “ελησίον χακουργημάτων ἐκωλύοντο, καὶ 
93 9 , 2 ς - , γ , , 

xar ἀλλήλων nv ὃ τῆς λῃστείας vQó;t0G, ὡς μηδὲν ἀνομίας ἐν τούτῳ 
- D ^ y M , c LN ^ , ^ ^ 

λελεῖφϑαι. λαβὼν δὲ τὴν χάριν Ἡρώδης παρὰ Καίσαρος καὶ πιαρελ- 
^ ^ , ςς - , , » - 

Sov εἰς τὴν χώραν ὁδηγῶν ἐμτιειρίᾳ τούς τε πονηρευομένους avrov 
, κ- 2 ^ ὩΣ , (I 2 μα ^ Qd? e 

χατέπαυσεν xal τοῖς ztégiS ἀδεὴῆ τὴν εἰρήνην παρέσχεν. 
2. Ὁ δὲ Ζηνόδ D 96 j by ἐπεὶ τῇ τῆς E [ : ηνόδωρος ἀχϑόμενος zou rov μὲν ἐπὶ τῇ τῆς ἐπαρχίας 

2 / - j ' , ' 2 CN. 6 , , 
ἀφαιρέσει, μᾶλλον δὲ xal φϑόνῳ τὴν ἀρχὴν Ἡρώδου μετειληφότος, 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 434. Exc de legationibus. 
1 αὐτός vs] οὔτε AM om. W χαὶ αὐτὸσ V αὐτοὺσ οὔτε Exc. yg αὐτόσ τε 

τῶν ὠφελειῶν ἐχοινώνει i. marg. αὶ ἔἘπαάσχοντεσ, eG ex oo Corr. V ἔπλησιό- 
qgooo.L 2. Οὐάρρωνοςϊ τοῦ τράχωνοσ AMEExc οὐάρωτοσ VW; cf. bell. Iud. 
$398  *zysuovooM 8 δὲ] δὴ ΕΓ  4A*aviéygewsv coni ἔτεϊ δὲ FLAMVW 

5 Ἐπροσνέμειν FLAMVW deputari Lat μηχέτι Exc οὐχέτι E — itt. ὧν 
— 8 ἀγρῶν repicta man. 21, *ózAgoóv M 686 ἔτράχωνα, y ex y corr. F 
7 Ἐὲν ἔϑει) àve9euxa P Ἐτὸ] τῶ et i. marg. m. 2 ἐν 9e v0 17 βίον] οἷον P 

8 ἔχοντας fin. Exc πόλισ FLAMVW χκτῆσισ FLAMVW ἀγρῶν] 
ἀγρῶν (ἀγορῶν ΕἾ ὑπῆρχε (-χεν AM) FLAMVW ὑποφυγαὶ] φυγαὶ (p ex v 
eorr. L) FLVW 9 τῆς om. M 10 προσχευὰσ V 11 ci] καὶ FLAMVW 

etutuid.Lat αἵ] £ L 12 μὴν] uiv P 13 πρὸς] xai πρὸσ FLAMVW 
εὐρυχορίαν L ἐξειργασμένα FLAMVW 14 ἐξὶ ove ἐξ P. πέτρασ P 
15 σχληρια P xal óvcoóoc] i. marg. yo ἐν ἄλλοισ καὶ óvcoóiav ἔχουσα cvv- 
ἐεχέσιν ἑλιγμοῖσ A δύσωδοσ P [16 ἐξαλλάττονται LV. ἐξαλάττονται, i. marg. 
»πελίττονται F 17 xal om. V fort. recte 18 ἀλλήλων! ἄλλων P ἐν 
τοῦτο 1 20 *yopoav] prouinciam trachorum Lat *wgónyov L — *éuzec 
oc. P 21 *«coic] covo F ἀδεᾶ E εἰρημένην E 22 *énxaoytíac P 
28 Ἐφϑόνω δὲ xai μᾶλλον tr. M φϑονῶν E 
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s ὦ , c , , 2 - 3 ze 2Y ΤΥ 

ἀνῆλθεν εἰς Ρώμην κατηγορήσων αὑτοῦ. χαχεῖνος μὲν ἄπραχτος 
2 , ΄ 3 τ ᾿ - L 2 , , 
ἀναστρέφει. πέμπεται ὃ «“Ἵγρίπιτας τῶν zéoav Ἰονίου διάδοχος 
Καίσαρι" καὶ τούτῳ περὶ ΠΠιτυλήνην χειμάζοντι συντυχὼν Ἡρώδης, 
ἣν γὰρ εἰς τὰ PAD φίλος xal συνήϑης, πάλιν εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
ἀγέστρεφεν. Γαδαρέων δέ τινες ἐπ᾽ “Ἱγρίππαν ἤλϑον κατηγοροῦντες 
αὐτοῦ, χαὶ τούτους ἐχεῖνος οὐδὲ λόγον αὐτοῖς δοὺς avazéustet τῷ 

" rrr , » B , - , 

βασιλεῖ δεσμίους. οἵ ve “ραβες xoi πάλαι δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς 
^ b] ^ , , , - 

τὴν ἀρχὴν τὴν «Ἡρώδου διεχεχίνηντο καὶ στασιάζειν ἐπεχείρουν αὐτῷ 
^ , , * 3 , € , 3 , 

τὰ πράγματα τότε χαὶ μετ᾽ αἰτίας, ὡς ἐδόχουν, εὐλογωτέρας" ὃ yàg 
, 2 LAZR » - x 2 rel! 2» Los 2 , 

Ζηνόδωρος ἀπογινώσχων ἤδη τῶν χαϑ αὑτὸν ἔφϑη τῆς ἐπαρχίας 
μέρος τι τὴν Αὐρανῖτιν αὑτοῖς ἀποδόσϑαι ταλάντων χεεντήχοντα. 

ταύτης ἐμπτεριεχομένης τῇ δωρεᾷ Καίσαρος ὡς μὴ δικαίως ἀφαι- 
, Lu ^ , * AT. τὰ - 

ρούμεγοι διημφισβήτουν, πολλάχις μὲν ταῖς καταδρομαῖς χαὶ τῷ 
βιάζεσθαι ϑέλειν, ἄλλοτε δὲ xal τιρὸς δικαιολογίαν ἢ ἰόντες. avézcet- 
Sov δὲ xai τοὺς ἀπόρους τῶν στρατιωτῶν χαὶ δυσμενεῖς, ἦσαν δ᾽ 
ἐπελτείζοντες ἀεὶ xal πρὸς τὸν νεωτερισμὸν ἐνδιδόντες, ᾧ μάλιστα 
χαίρουσιν οἱ χαχῶς πράττοντες τῷ βίῳ. ταῦτα δὲ £x μαχροῦ τερατ- 

, , c , [42 2 3 ^ » 3 3 3 3 

τόμενα γινώσχων ᾿Ηρώδης oucog ovx etg τὸ Óvouevéc, aAA ἐξ ἔπι- 
^ - , S Εν 3 - 2 

λογισμοῦ :ταρηγόρει ταῖς ταραχαῖς οὐχ ἀξιῶν ἀφορμὰς ἐνδιδόναι. 
3. Ἤδη δ᾽ αὐτοῦ τῆς βασιλείας ἕπτταχαιδεχάτου προελϑόντος Ὁ 

ἔτους Καῖσαρ εἰς Συρίαν ἀφίχετο. xal τότε τῶν Γάδαρα χκατοικούν- 
των οἱ πλεῖστοι χατεβόων Ηρώδου βαρὺν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτάγμασιν 
xai τυραννιχὸν εἶναι. ταῖτα δὲ ἀττετόλμων μάλιστα μὲν ἐγχειμένου 
xci διαβάλλοντος αὐτὸν Ζηνοδώρου xal παρασχόντος ὅρχους, ὡς 
οὐχ ἐγκαταλείψει μὴ z&vra τρόπον ἀφελέσϑαι μὲν τῆς "Hooóov 

PFLAMVWELat 
2 ὑποστρέφει E — 0 FLAMVWE 3 "Καίσαρι om. τοῦτο L 

Ἐμιτυλίνην PW μητυλίνην 7, 4 *eio τὴν ἰουδαίαν πάλιν tr. V ἐδουμαίαν E 
5 "ἀναστρέφει FLAMVW 6 ΞἙαὐτοῦ! ἡρώδου FLAMVWLat — 7 Ἐοΐ] 

ἦν W S τὴν (ante “Ηρ.) om. E 9 *róre — 19 ἐνδιδόναι om. V μετὰ 
FLAMWE Ἐεὐλογοτέρασ P — *ó] οὐ W 11 Ἐξ óc: P Ἐτὴν Avga- 
»irw] auranitidis Lat αὐρανίτην ΡΝ ἘἙαὐτοῖς om. PLat 12 "δορεᾶ L 
13 *ro] τὸ ΕἸ 14 δὲ om. E. *&vézugov ἃ 15 xal δυσμενεῖς om. E 

δ ó E, om. FLAMW 106 Ἐἐφελπίζοντεσ P ἐλπίζοντεσ FLAMW αἰεὶ 
FLAM Ἐφ] ὃ ΕἸ, 11 τῷ] ἐν τῶ E δὲ] δ᾽ L, om. FAMW πραττόμενα 
om. W Lat 19 "παρηγορεῖ AM *r&ov ΡΟ Ἐάφορμὰσ, &c i. ras. M 
20 9] om. F δὲ E "τῆ βασιλεία FAMW "i£, V προσελϑόντοσ W 

παρελϑόντοσ VE 21 *yaótgov F 22 "οἱ βλεῖστοι κατοικούντων tr. F 
23 Ἐμάλλιστα L — 24 διαβάλλοντος αὐτὸν] διακινοῦντοσ αὐτοὺσ E — ópxov E 

ὡς — 391,1 Καίσαρος) nullatenus eos relinquere usque quo ab herodis eos 

σι 

imperio auferret Lat 25 Ἐἐνχαταληψειν P. ἐγκαταλείψειν AMW —— *dggA- 
aoc] ἀφ εσθαι P 
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, Ba - , - » , , ? 

βασιλείας, τεροσϑήσειν δὲ τῇ διοιχήσει τῇ Καίσαρος. τούτοις ava- 
€ E μεν , ^ * , , 

χεξισϑέντες οἱ Γαδαρεῖς οὐ μιχρὰν χαταβοὴν ἐποιήσαντο ϑράσει 
- ἘΝ ^ ^ ) , . , , , 

τοῦ. μηδὲ τοὺς 6x0 “1γρίτσεα τταραδοϑέντας iv τιμωρίᾳι γενέσϑαι 
P € , ^ ν᾿ M , ^ ^ 

Ouévrog Ηρώδου καὶ μηδὲν xaxov εἰργασμένου" xai γὰρ εἴ τις xal 

ἄλλος ἐδόχει δυστ τητος μὲν ἐπὶ τοῖς οἰχείοις, μεγαλόινψνυχος δὲ (08 ξἑθοχει ὀυσπαραίτητος | γὶς οἰχείοις, Hu γαλόιψυχ Te 
4 : Y c , ) , , 

ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἁμαρτόντας ᾿ἀφεᾶναι: κατηγοροῦ νγτῶων οὖν ὕβρεις 

χαὶ ἁργεαγὰς χαὶ κατασχαφὰς ἱερῶν ὃ μὲν «Ἡρώδης ἀταραχτήσας 

ἕτοιμος jv εἰς τὴν ἀπολογίαν, ἐδεξιοῦτο δὲ Καῖσαρ αὐτὸν οὐδὲν 

ὑτεὸ τῆς ταραχῆς τοῦ χελήϑους μεταβαλὼν τῆς εὐνοίας. χαὶ χατὰ 

10 μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν οἱ περὶ τούτων ἐρρέϑησαν λόγοι, ταῖς δ᾽ 

20 

ἑξῆς οὐ τιροῆλϑεν ἡ διάγνωσις" οἱ γὰρ Γαδαρεῖς ὁρῶντες τὴν ῥοπὴν 
αὐτοῦ τε Καίσαρος xol τοῦ συνεδρίου xal προσδοκήσαντες 07LEQ 

ἣν εἰχὸς ἐχδοϑήσεσϑαι τῷ βασιλεῖ, χατὰ φόβον αἰχίας oi μὲν ἀτι- 

ἔσφαττον αὑτοὺς ἐν τῇ νυχτί, τινὲς δὲ χαϑ᾽ ὕψους ἠφίεσαν, ἄλλοι 
δ᾽ εἰς τὸν ποταμὸν ἐμηεέσττοντες ἑχοντὶ διερϑείροντο. ταῦτα δὲ 
ἐδόχει χατάγνωσις τῆς προπετείας xal ἁμαρτίας, ἔνϑεν οὐδὲ μελ- 

λήσας ὃ Καῖσαρ ἀπέλυεν τῶν αἰτιῶν Ηρώδην. ἐττισυμτείτετει δὲ 
οὐ μέτριον εὐτύχημα τοῖς ἤδη γεγονόσιν" ὃ γὰρ Ζηνόδωρος ῥαγέν- 
τος αὐτῷ τοῦ σπλάγχνου xal πολλοῦ κατὰ τὴν ἀσϑένειαν ὑποχω- 
ροῦντος αἵματος ἐν ᾿4ντιοχείᾳ τῆς “Συρίας ἐχλείσεει τὸν βίον. Καῖσαρ 
δὲ χαὶ τὴν τούτου μοῖραν οὐχ ὀλίγην οὖσαν Ἡρώδῃ δίδωσιν, ij 
μεταξὺ τοῦ Τράχωνος ἣν καὶ τῆς Γαλ ἐλαίας, Οὐλάϑαν χαὶ Πανιάδα 

χαὶ τὴν πέριξ χώραν. ἐγχαταμίγνυσιν δ᾽ αὐτὴν τοῖς ἐσειτροπεύουσιν 

8 359 — bell. Iud. I 400; $ lom bell dad. I 399. 

PFLAMYWELat Zonaras 1 p. 434. 5 

ι Ἐπροσϑήσειν uixsanum τῇ Καίσαρος] E τοῦ καίσαροσ codd 2 *yc V 
γαδαρηνοὶ ed. pr. "οὐ om. V 3 cov] rovo V ox FLV 4 óuévcoq] 
διειεντοσ P διαφέντοσ FAMV διαφέροντοσ LW εἰἴ'--- 15 ταῦτα δὲ m. 2 repicta 
inL χαὶ οπ!. FLAMVW ὃ uivom.F 7 Ἑαταρακτήσας] ἀγαναχτήσασ 
L? indignatus Lat 10 Ἐπρώτην] à V τοῦτον F ἐρήϑησαν F ἐρρήϑησαν 

LE aU θησαν A οὶ λόγοι W | ó&E 11 οὐ] οὐχέτι FLAMVWE nulla 
Lat — *z om. FLAMVW Ἐγαδαρέοι L? ῥδοπὴν] δρμὴν E 12 τε] καὶ 
τὴν τοῦ E Ἐσυνεδρείου P 13 Ἐχατὰ] διὰ L 14 Ἑαὑτοὺσ ἀπέσφαττον 
tr. AMW αὐτοὺσ FLWE ἔνυχτί om. V Ἐαφίεσαν V 15 δὲ E τὸν] 

om. LE τὴν V 16 τῆς] εἶναι to FLAMVWE et ut uid. Lat &v9ev] 

09s» E haud male μελήσασ FAVW ἀμελήσασ Μ 17 *dméào V ἀπέλυσεν 
W fort. recte 18 *ov om. Ρ ἔἜἐντύχημα P 19 *avrov F 20 Ἐτὸν 
i. ras. A 21 *'Hooó5] ἡρώδη δὲ L 22 *zal τῆσ γαλιλαίασ ἦν tr. V 
Οὐλάϑαν — 23 χώραν om. E ουλαϑαν P. οὐλάνϑαν FLAMW cf. XVII 24 
Πανειάδα coni 28 Ἐἐνχαταμίγνυσιν Ρ *éyzataulyvvow — 398,1 ἐντειλάμενος] 
permisceri autem. eum et procuratoribus syriae praecepit Lat ὃὲ E αὐτὴν] 
αὐτὸν FLAMVWELat uix recte; lacuna statuenda uid. τοῖς] καὶ τοῖσ LVE 

296 

360 
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τῆς Συρίας ἐντειλάμενος μετὰ τῆς ἐκείνου γνώμης τὰ πάντα ττοιξῖν. — 

361 τό τε σύνολον εἰς τοῦτο πτροῆλϑεν εὐτυχίας, ὥστε δύο τούτων τὴν 

ἀρχὴν “Ῥωμαίων διεπτόντων τοσήνδε τὸ μέγεϑος οὖσαν, Καίσαρος 

xci μετ᾽ αὐτὸν “γρίππου, κατὰ τὴν τιρὸς αὐτὸν εὔνοιαν Καῖσαρ 
' 297 e. ; c 4 , 2 Mz 

μὲν οὐδένα μετὰ AMyoinmav Ἡρώδου προετίμησεν, «Ἵγρίπτεας δὲ 5 
, “- ) , 4227 ΄ , 

362 μετὰ Καίσαρα πρῶτον ατιεδίδου φιλίας rósov Ἡρώδῃ. τοσαύτης 
Si 2. , , - M 2 - , A] , 

δὲ ἐχόμενος παρρησίας τῷ μὲν ἀδελφῷ Φερώρᾳ τιαρὰ Καίσαρος 
, , b. , 3 - , , ἡτήσατο τετραρχίαν αὐτὸς ἀπονείμας &x τῆς βασιλείας τερόσοδον 

' , , ' b] ἐς - 

ἑχατὸν ταλάντων, ὡς εἰ χαί τι πάσχοι, τὰ κατ᾽ ἐχεῖνον ἀσφαλῶς 
4 M ^ x J - - , , 

363 ἔχειν xol μὴ τοὺς υἱεῖς αὐτῆς χρατεῖν. Καίσαρα δ᾽ ἐπὶ ϑάλατταν 10 
σεροπέμψας ὡς ἐπανῆχεν, ἐν τῇ Ζηνοδώρου περιχαλλέστατον αὐτῷ 

364 ναὸν ἐγείρει ττέτρας λευχῆς τελησίον τοῦ Πανίου καλουμένου. στεή- 
2 » ^ , 2 ς 2 Jie ON, Y - 2 

λαιον ἐν ὄρει ττερικαλλές ἔστιν, v; αὐτὸ δὲ γῆς ολίσϑημα καὶ 
΄ 2 ' » c 2 , ἡ ᾿ , 2 

βάϑος ἀπερρωγὸς ἄβατον vÓaroc ἀχινήτου τελέον, χαϑύπερϑε ὃ 
" ,^ 2 "ἢ ἢ - » 

ὄρος ππαμμέγεϑες, ὑτεὸ δὲ τὸ σιτήλαιον ἀνατέλλουσιν αἱ :τηγαὶ τοῦ 15 
Rh] , - - , x ' ^ - 

Ἰορδάνου ποταμοῦ. τοῦτον ἐπισημότατον ὄντα τὸν τόπον xal τῷ 
- , 2 , , 

γαῷ ττροσεχόσμησεν, ὃν ἀφιέρου Καίσαρι. 
- , ^ ' , , 3 - - , - - 

365 4. Τότε xol τὸ τρίτον μέρος ἀφῆχε τῶν φόρων τοῖς & τῇ βασι- 
^ , , c b ^f; - 2 , 

λείᾳ, πρόφασιν μὲν ὡς ἀναλάβοιεν ἐκ τῆς ἀφορίας, τὸ δὲ πλέον 
γ ΄ , - ' ' ' 2 - 
αναχτώμενος ἔχοντας δυσμενῶς  χατὰ γὰρ τὴν ἐξεργασίαν τῶν τοιού- 20 

΄ ᾽ν ΄ bj E - ) 

των ἐπιτηδευμάτων ὡς ἂν λυομένης αὐτοῖς τῆς εὐσεβείας xai μετα- 

γειτττόντων τῶν ἐθῶν χαλεπῶς ἔφερον, xai λόγοι δὲ závvom ἐγί- 
, JN , 

366 vovro παροξυνομένων ἀεὶ xal ταραττομένων. ó δὲ καὶ πρὸς τὸ 
τοιοῦτον γεολλὴν τὴν ἐπιμέλειαν ἐπεῆγεν, ἀφαιρούμενος. μὲν τὰς 
εὐχαιρίας, ἐτειτάττων δ᾽ ἀεὶ γίνεσθαι πρὸς τοῖς πόνοις, ἣν δ᾽ οὔτε 25 

8 361 — bell. lud. I 400; $ 363 — bell. Iud. I 404. 

PFLAMYWELat Zonaras I p. 434. 

1v&om.E 2. ἘἜσύνολον] oiv ὅλον W 3 óoualov ἀρχὴν tr. FLVE 

Ἐτοσήνδε! τόσην P ΔΑ ἀγρίππα ΕἾΧΕ — 5 μετ᾽ FLVE μετά γ᾽ coni 6 *zrpo- 
τον ----Ἡρώδῃ om. V "τρόπον P Ἐτοιαύτησ V tanta Lat 1 δ᾽ E 
8 "ἠτίσατοΡ — *zxgócosovL 9 ἐπάσχει L 10 Ἐυϊοὺσ FLAMVW αὐτῆς] 
αὐτοῦ FLAMVWELat δὲ E 11 ἐπανῆγεν E περιχαλέστατον E 
12 *II«viov] paniada Lat Πανείου coni monente Hudsono — 13 περικαλλές ἐστιν) 
περιχαλέσεσιν W — meguxaAéo E! "ἐστι V. ὑπ᾽ αὐτῶ FLAMVW 14 ἄβα- 
rov) ἄφατον FLAMVE naccessibilis Lat ἀμέτρητον bell. Iud. ἃ 405 ὕδατι 
ἀκινήτω E χαϑύπερϑεν LVWE δὲ ME et ex corr. αὶ 15 αἱ om. E 
16 (Ἰορδάνου — 399,2 φωραϑέντων fol. 205r col. 2 tota repicta L * [OY 
τόπων P καὶ om. E 11 Ἐπροσεχόσμισεν F προσεχόμησεν W — *dqué- 
ρωσε ed. pr. 18 Ἐάφῆχε] ἀφίχεσ W 19 εὐφορίασ E 21 o6 ἀναλυο- 

μένησ E 22 τῶν om. E δὲ] διὰ coni 24 τὴν om. VE 25 δὲ 
FLAMWE δὲ 1, 



10 

15 

ANTIQ. IUD. XV 366—372 (X. 4) 9399 

σύνοδος ἐφειμένι͵ τοῖς περὶ τὴν σεύλιν οὔτε χοινωγνέα τεεριτεάτου xat 
διαίτης, AA. ἐτετήρητο τὰ πάντα. χαὶ χαλεπαὶ τῶν φωραϑέντων 

ἦσαν αἱ κολάσεις, χεολλοί τε χαὶ φανερῶς χαὶ λελὴη ϑότως εἰς τὸ 

φρούριον ἀναγόμενοι τὴν ὙὙγρχανίαν ἐχεῖ dustisiosee! xay τῇ zt0ÀEL 

x&v ταῖς ὑδοιτορίαις ἦσαν οἱ τοὺς συνιόντας εἰς ταὐτὸν ἐτιισχο- 

πιοῦντες. ἤδη δέ φασιν οὐδ᾽ αὐτὸν ἀμελεῖν τοῦ τοιούτου μέρους, 
ἀλλὰ πολλάκις ἰδιώτου σχῆμα λαμβάνοντα χαταμίγνυσθαι νίχτωρ 
εἰς τοὺς ὄχλους, καὶ πεῖραν αὐτῶν, ἣν ἔχουσιν ὑττὲρ τῆς ἀρχῆς, 
λαμβάνειν. τοὺς μὲν ovv τεαντάτασιν ἐξαυϑαδιζομένους τιρὸς τὸ μὴ 
συμττεριφέρεσϑαι τοῖς ἐπθρηθευμαρ αι πάντας ἐσεεξήει τοὺς τρόπους, 
τὸ δ᾽ ἄλλο πλῆϑος ὕρχοις ἠξίου πρὸς τὴν τείστιν ὑτεάγεσϑαι καὶ 
συνηνάγκαζεν ἐνώμοτον αὐτῷ τὴν εἰ ἌΡ μὴν διαφυλάξειν ini 
τῆς ἀρχῆς, ὁμολογεῖν. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ χατὰ ϑεραπείαν xai δέος 
εἶχον οἷς ἠξίου, τοὺς δὲ φρονήματος uevazoivuévovg xci δυσχεραί- 

vovrac ἐπὶ τῷ καταναγχάζεσϑαι στάντα τρόπον ἐχττοδὼν ἐττοιεῖτο. 
συνέτεειϑεν δὲ xal τοὺς περὶ Πολλίωνα τὸν Φαρισαῖον χαὶ Σαμαίαν 

xai τῶν ἐχείνοις συνδιατριβόντων τοὺς τελείστους ὀμνύειν" οἱ δ᾽ 
οὔτε συνεχώρησαν οὔϑ᾽ ὁμοίως τοῖς ἀρνησαμένοις ἐχολάσϑησαν ἐν- 
τροπῆς διὰ τὸν Πολλίωνα τυχόντες. ἀφείϑησαν δὲ ταύτης τῆς ἀνάγ- 
χης χαὶ οἵ παρ᾽ ἡμῖν Ἔσσαϊοι καλούμενοι" γένος δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν 
διαίτῃ χρώμενον τῇ παρ᾽ Ἕλλησιν ὑπὸ Πυϑαγόρου καταδεδειγμένῃ. 
περὶ τούτων μὲν οὖν ἐν ἄλλοις σαφέστερον διέξειμι. τοὺς δὲ Ἔσσης 
γοὺς ἀφ᾽ οἵας αἰτίας ἐτίμα μεῖζόν τε φρονῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἢ κατὰ 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 434. 

1 ἐφειμένη] Bekker ἐφιεμένη PFVW ἀφιεμένη 1, ἀφειμένη (ἀ et evi. ras. A) 
AM ἐφεῖτο (alis mutatis) E 2 ἐτηρεῖτο᾽ E τὰ om. E 3 Ἔτε] δὲ Din- 

dorf ἔλεληθότοσ 1, 4 ἀναγώμενοι 1, ἀγόμενοι E Ἐέχκεϊ διεφϑείροντο 
om. F ἔχαν] xad]  ὅ *xav)| xal W Ἐἐπισχοποῦντασ F 6 οὐδὲ E 
τοῦ τοιούτου] τούτου τοῦ FLAMVWE oc Lat 7 Ἐλαβόντα F 8 *nv 
— ἀρχῆς! quid de principatu suo sentirent Lat (ἀποπειρᾶσϑαι) τὴν διάνοιαν 

ἣν περὶ τῆς ἀρχῆς εἶχον Zon ἢν] oo Ernesti ἡ Bekker Ἐὑπὲρ] ἔννοιαν 
περὶ Cocceji γνώμην ὑπὲρ (siquidem ἣν retinebitur) Bekker 9. Ἐέξαυϑαδειαζο- 
μένουσ V πρὸς] εἰσ E 10 σὺνπεριφέρεσϑαι P συμπαραφέσϑαι sic V 
περιφέρεσϑαι E συμπαραφύεσϑαι ed. pr. 11 δὲ E 12 Ἐσυνηνάγχασεν 
ed. pr. αὐτῶ ἐνώμοτον tr. V Ἐήΐ μὴν] ἡμῖν ΕἸΝ Ἐἐπὶ τὴν ἀρχὴνῦ 
14 Ἐεῖχον] ἧκον V ueniebant Lat Ἑηήξίουν P Ἐφρονηματότατοσ Ρ Ἔδυσχε- 
ράνοντασ W 15 παντὲ τρόπω FLAMVWE nodis omnibus Lat 16 συν- 
ἐπειϑον PW συνέπειϑε FMVE et ex corr. ἃ ἔπολίωνα P Πωλίωνα hic et infra 
Bekker — *g«puoctov F — *ceuceav MV et ex corr. A σαμμίαν F 411 02 E 
18 οὔτε E 19 Ἐπολίωνα P — *&gn9ucav P 20 *zuv]z| V  *esseni Lat 
δὲ om. LE haud male τοῦτό ME etexcorr.A —21*yoousvovL 22 cagé- 
στερον») ἀσφαλέστερον PAMW certius Lat διέξιμι Ρ 23 *aq' οἵας] ἀφύασ P 
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τὴν ϑνητὴν φύσιν, εἰτεεῖν ἄξιον" ov yàg ἀπρετὴς ὃ λόγος φανεῖται 
τῷ τῆς ἱστορίας γένει παραδηλῶν xol τὴν ὑπὲρ τούτων ὑπόληψιν. 

5. Ἦν τις τῶν Ἐσσηνῶν ανάημος ὄνομα καὶ τἄλλα xarà τὴν 
σιροαίρεσιν τοῦ βίου χαλοχαγαϑίαν μαρτυρούμενος xal τερόγνωσιν 

ἐχ ϑεοῦ τῶν μελλόντων ἔχων. οὗτος ἔτι παῖδα τὸν Ἡρώδην εἰς 
διδασχάλου φοιτῶντα χατιδὼν βασιλέα ᾿Ιουδαίων προσηγόρευσεν. 
ὃ δ᾽ ἀγνοεῖν ἢ κατειρωνείεσϑαι νομίζων αὐτὸν ἀνεμίμνησχεν ἰδεώ- 
της ὦν. Mavéánuog δὲ μειδιάσας ἠρέμα xal τύπτων τῇ χειρὶ κατὰ 
τῶν γλουτῶν ,.ἀλλά τοι καὶ βασιλεύσεις, ἔφη, καὶ τὴν ἀρχὴν εὐδαι- 
μόνως ἀτπτάξεις" ἠξίωσαι γὰρ ix ϑεοῦ. xci μέμνησο τῶν ϊαναήμου 
πληγῶν, ὥστε σοι χαὶ τοῦτο σύμβολον εἶναι τῶν χατὰ τὴν τύχην 
μετατιτώσεων. ἄριστος γὰρ ὃ τοιοῦτος λογισμός, εἰ καὶ δικαιοσύνην 
ἀγαπήσειας καὶ πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσέβειαν ἐτειείχειαν δὲ πρὸς τοὺς 
πολίτας" ἀλλ᾽ ov γὰρ οἶδά σὲ τοιοῦτον ἔσεσϑαι τὸ πᾶν ἐπιστά- 
μενος. εὐτυχίᾳ μὲν γὰρ ὅσον ovx ἄλλος διοίσεις καὶ τεύξῃ δόξης 
αἰωνίου, λήϑην δ᾽ εὐσεβείας ἕξεις καὶ τοῦ διχαίου. ταῦτα δ᾽ οὐχ 

ἂν λάϑοι τὸν ϑεὸν ἐπὶ τῇ καταστροφῇ τοῦ βίου τῆς ἀντ᾽ αὐτῶν 
ὀργῆς ἀπομνημονευομένης.“ τούτοις αὐτίχα μὲν ἥχιστα τὸν γοῦν 
προσεῖχεν ἐλπίδι λειπόμενος αὐτῶν "Hone, xarà μιχρὸν δὲ ἀρϑεὶς 
ἕως χαὶ τοῦ βασιλεύειν καὶ εὐτυχεῖν ἐν τῷ μεγέϑει τῆς ἀρχῆς μετα- 
πέμπεται τὸν Π]ανάημον καὶ περὶ τοῦ χρόνου πόσον ἄρξει διετευν- 
ϑάνετο. Πῆανάημος δὲ τὸ μὲν σύμτταν ovx εἴτεεν᾽ ὡς δὲ σεωτεῶντος 
αὐτοῦ, μόνον εἰ δέκα γενήσονται βασιλείας ἐνιαυτοὶ τεροσετεύϑετο 
χαὶ εἴχοσι χαὶ τριάχοντα εἰττὼν τὸν ὅρον ovx ἐπέϑηχε τῷ τέλει τῆς 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 435. 

3 Ἐἐσηνῶν A μανάημοσ, l.marg.; A μανάιμοσ ἘΜῈ τάλλα] πολλὰ W 
τὰ ἄλλα E 4 Ἐχαλοχαγαϑία FLAMVW 6 Ἐδιδάσκαλον F doctores Lat 
διδασχάλουσ Zonarae cod. A * iovóciov L Ἐπροηγόρευσεν P προσηγό- 
ρευσε Ἐ salutauit Lat τ ὃ à -- 8 ov] qui illusum se putans commonebat 
eum sermone adhuc priuatus Lat — *óà E "ἢ om. P ἔἘχατιρωνεύεσϑαι P 

χατειρονεύεσϑαι 11 *avauluvgozev W 8 μανάημοσ, l marg.? ἃ μανάιμοσ 
FME 9 *zóv y2ovtóv V 10 Ἐἀπάρξεισ W κατάξεις aut διάξεις coni 
Ἑηξίωσε 1, μαναήλου F μαναΐμου ME Ἐχαὶ τοῦτο σοι tr. V Ἐτοῦτο 
om. M 12 καὶ om. VE 13 Ἐἀγαπήσιασ Ρ τὸν om. E. *émusixiav P 
zal ἐπιείχειαν Zon δὲ] ve V, om. E. 15 εὐτυχίασ PFAMWE — 16 δὲ E 
*étpg P δὲ! 11 "τὸ ϑεῖον V — *vj om. V 18 "ὑπομνημονευομένης 
ed. pr. 19 προσέσχε τὸν νοῦν E 20 x«l (ante τοῦ) om. E χαὶ διευ- 
τυχεῖν E. 21 μανάιμον FE — *&ggsw Ρ ἐπυνθάνετο ed. pr. 22 Ma- 
νάημος — εἶπεν om. E μανάιμοσ ΕΞ τὸ] χαὶ tb W — *awozóvrog P 
23 αὐτοῦ! αὐτὸσ E. uóvoo E τῆσ βασιλείασ FLVE προσεπυνϑάνετο E 

24 τὸν om. VE *éné9ewe P 
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προϑεσμίας, Ἡρώδης δὲ καὶ τούτοις αρχεσϑεὶς τόν τε Mavanuov 
ἀφῆκεν δεξιωσάμενος καὶ γεάντας az ἐχείνου τοὺς Ἐσσηνοὺς τιμῶν 

διετέλει. ταῦτα μὲν οὖν εἰ καὶ παράδοξα δηλῶσαι τοῖς ἐντυγχά- 
γουσιν ἠξιώσαμεν xal τιερὶ τῶν τεαρ᾽ ἡμῖν ἐμφῆναι, διότε πολλοὶ 
[δεὰ] τοιούτων ὑττὸ καλοχαγαϑίας xal τῆς τῶν ϑείων ἐμτιειρίας 

ἀξιοῦνται. : 

ΧΙ. 1. Τότε δ᾽ ovv ὀχτωχαιδεχάτου τῆς "HouDUR βασιλείας 
γεγονότος ἐνιαυτοῦ μετὰ τὰς προειρημένας πράξεις ἔργον οὐ τὸ 
τυχὸν ἐπεβάλετο, τὸν νεὼν τοῦ ϑεοῦ δι’ αὐτοῦ κατασχευάσασϑαι 
μείξω τε τὸν περίβολον xal τυρὸς ὕψος ἀξιοπρειτέστερον ἐγείρειν, 
ἡγούμενος ἁπάντων αὐτῷ τῶν πετεραγμένων περισημότερον, ὥσπερ 
ἢ» ἐκτελεσϑήσεσϑαι τοῦτο χαὶ τιρὸς αἰώνιον μνήμην ἀρχέσειν. οὐχ 

ἕτοιμον δὲ τὸ στλῆϑος ἐπιστάμενος οὐδὲ ῥάδιον ἔσεσϑαι πρὸς τὸ 

μέγεϑος τῆς ἐσειχειρήσεως ἠξίου λόγῳ τεροχαταστησάμενος ἐγχειρῆσαι 
τῷ παντί, καὶ συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεγε τοιάδε" «τὰ μὲν ἄλλα μοι 
τῶν χατὰ τὴν βασιλείαν :τετραγμένων, ἄνδρες ὁμόφυλοι, ττερισσὸν 
ὑσεολαμβάνω λέγειν, χαίτοι τοῦτον ἐγένετο τὸν τρόπον, ὡς ἐλάττω 
μὲν ἐμοὶ τὸν &z' αὐτῶν χόσμον, τιλείω δὲ ὑμῖν τὴν ἀσφάλειαν 
φέρειν. οὔτε γὰρ ἐν τοῖς δυσχερεστάτοις ἀμελήσας τῶν εἰς τὰς 
ὑμετέρας χρείας διαφερόντων οὔτε ἐν τοῖς χατασχευάσμασιν ἐπιιτη- 
δεύσας ἐμαυτῷ μᾶλλον ἢ χαὶ πᾶσιν ὑμῖν τὸ ἀνεπηρέαστον, οἶμαι 
σὺν τῇ τοῦ ϑεοῦ βουλήσει τιρὸς εὐδαιμονίαν ὅσον οὐ πρότερον 
ἀγηοχέναι τὸ Ιουδαίων ἔϑνος. τὰ μὲν οὖν χατὰ μέρος ἐξεργασϑέντα 
πεερὶ τὴν χώραν xal πόλεις ὅσας ἐν αὐτῇ xal τοῖς ἐπιχτήτοις ἐγεί- 
gavreg κόσμῳ τῷ καλλίστῳ τὸ γένος ἡμῶν ηὐξήσαμεν, τεερίεργά μοι 

ἢ 380 — bell. Iud. I 401. 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 436. 
1 Ἐδὲ fort. spurium τόντε — 14 (S 381) μέγεϑος fol. 206* col. 1 paene 

euanidam i. marg. iterauit m. rec. L μανάιμον FE 3 ovv om. F 5 διὰ 

eiecit Cocceji — ro:ovto»] τούτων Ρ τῆς om. L. 7 i. marg. vj 1, XIII Lat 
δ᾽ ovv] οὖν LV yoiv E *uj V decimum quintum annum tradit bell. Iud. 
9 *cvyovL ἐπεβάλλετο ΕἸ *veo PAM — avrov α αὐτῶν W — *xaca- 
σχευάσϑαι À χκατασχευάσαι W 10 ἀξιοπρεπέστερον] P Zon ἀξιοπρεπέστατον 
FLAMVWE  11*evóL ἐπισημότερον ΕἸΣ 14 *g&o W 16 cov] 
τὰ L πεπραγμένα, va ex vov corr. L πραγμάτων V — &vógsc] o uiri Lat 
17 ὑπολαμβάνω - L καίτοι τοῦτον] καὶ τοιοῦτον PF τοῦτον] τοῦτον 
μὲν Μ 18 τὸν] τῶν PAW ἀπ᾽, «i.ras.F ἀπ᾽ αὐτῶν] ἁπάντων 

PA'W χόσμων Ρ ἀσφάλιανΡ 281 ἡμῖνΕ οἶμαί εἶναι V. 28 ἀγιο- 
χέναι P. ἀγειοχέναι L κατὰ μέρος om. M ἐξειργασϑέντα FVW ἐξηρ- 
γασϑέντα 1, ἐξεργασϑέντα, s ante o i.ras. A — 24 πόλεισ, εἰσ eX εν corr. P 
αὐτῇ! αὐτοῖσ M ἐπιχλήτοισ W 25 ὑμῶν V 

Iosephus III. 26 

3719 

380 

981 

382 

383 

984 
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386 

402 ANTIQ. IUD. XV 384—390 (XI. 1.2) 

δοχεῖ λέγειν εἰδόσιν. τὸ δὲ τῆς ἐπιχειρήσεως, 7 νῦν ἐπιχειρεῖν ἔτει- 
βάλλομαι, τταντὸς εὐσεβέστατον χαὶ χάλλιστον ἐφ᾽ ἡμῶν γενέσϑαι 
γῦν ἐχφανῶ" τὸν γὰρ ναὸν τοῦτον φὠχοδόμησαν μὲν τῷ μεγίστῳ Seg 
πατέρες ἡμέτεροι μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος ἐτιάνοδον, ἐνδεῖ δ᾽ αὐτῷ 
πρὸς τὸ μέγεϑος εἰς ὕψος ἑξήκοντα ττήχεις" τοσοῦτον γὰρ ὑπερεῖχεν 

ὃ πρῶτος ἐκεῖνος, ὃν Σολομῶν ἀνῳχοδόμησεν. καὶ μηδεὶς ἀμέλειαν 
εὐσεβείας τῶν πατέρων καταγνώτω" γέγονεν γὰρ ov zog ἐχείνους 
ἐλάττων ὃ ναός, ἀλλὰ ταῦτα xal Κῦρος xal 4αρεῖος 0 Ὑστάσπου 

τὰ μέτρα τῆς δομήσεως ἔδοσαν, οἷς ἐχεῖνοι χαὶ τοῖς ἀπογόνοις δου- 
λεύσαντες xai μετ᾽ ἐχείνους Π]αχεδόσιν οὐχ ἔσχον εὐκαιρίαν τὸ τερῶ- 

-τ“---ἢ 

87 ἧς εὖ ίας ἀρχέτυ ἰς ταὐτὸν ἂν iv μέγεϑος. ἐπειδὴ | τὸν τῆς εὐσεβείας ἀρχέτυπον εἰς ταὐτὸν ἀναγαγεῖν μέγεϑος. m 

388 

389 

390 

δὲ νῦν ἐγὼ μὲν ἄρχω ϑεοῦ βουλήσει, :τερίεστιν δὲ xol μῆχος εἰρήνης 
xai χτῆσις χρημάτων χαὶ μέγεϑος προσόδων, τὸ δὲ μέγιστον qot 
xai δι᾿ εὐνοίας oi πάντων ὡς ἔπος εἰγιεῖν χρατοῦντες Ρωμαῖοι, 

πειράσομαι τὸ παρημελημένον ἀνάγχῃ καὶ δουλείᾳ τοῦ πρότερον 
χρόνου διορϑούμενος τελείαν ἀττοδοῦναι τῷ ϑεῷ τὴν av9^ ὧν ἔτυχον 
τῆσδε τῆς βασιλείας εὐσέβειαν." 

2. Ὁ μὲν Ἡρώδης ταῦτ᾽ εἶτεεν, ἐξέτεληξε δὲ τοὺς πολλοὺς ὁ 
λόγος παρὰ δόξαν ἐμπεσών. καὶ τὸ μὲν τῆς ἐλτείδος ἄπιστον ovx 

ἐπήγειρεν αὐτούς, ἡδημόνουν δέ, μὴ φϑάσας καταλῦσαι τὸ ᾽τᾶν ἔργον 
οὐχ ἐξαρχέσει πρὸς τέλος ἀγαγεῖν τὴν πιροαίρεσιν" ὃ τὲ κίνδυνος 
αὐτοῖς μείζων ἐφαίνετο χαὶ δυσεγχείρητον ἐδόχει τὸ μέγεϑος τῆς 
ἐπιβολῆς. οὕτως δ᾽ αὐτῶν διαχειμένων πταρεϑάρρυνεν ὃ βασιλεύς, 
οὐ πρότερον χαϑαιρήσειν φάμενος τὸν ναὸν μὴ züvrov αὐτῷ τῶν 
εἰς συντέλειαν “πταρεσχευασμένων. καὶ ταῦτα προξειττὼν οὐκ ἐψεύ- 
σατο᾽ χιλίας γὰρ εὐτρετείσας ἁμάξας, ai βαστάσουσι τοὺς λέϑους, 
ἐργάτας δὲ μυρίους τοὺς ἐμητειροτάτους ἐτειλεξάμενος xal ἱερεῦσιν 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 436. 
1 *Z] ἣν FLAMW 5o V ἐπιβάλλομα! βούλομαι V 2 πάντως aut 

πάντων Bekker 4 ἐπάνοδον] ἀνάστασιν FVE i. marg. ἐπάνο κε" F δὲ E 

et ex corr. À 5 ἑξήχοντα] ζ΄ V ἑπτὰ E Ἐπείχεισ L τοσούτω ἘΠΕ 
τοσοῦτοῦγὮ 6 πρῶτος « V 8 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ W "ὑστάπου P ysiapae 
Lat 9. "δωμηήσεωσ PA! ἔδωσαν PL ἐχείνοισ Μ [1] εἰσ αὐτὸν LW 

; ΗΑ : E: er id 

12 δὲ om. V 13 χτήσεισ F 14 χρατοῦντες Ρωμαῖοι] ot πάντεσ ρωμαῖοι 

χρατοῦντεσ (οἱ πάντεσ deletum m. 2, cv s. m. 2; P 15 Ἐπαρημελημένον) re- 
lictum Lat Ἐδουλία P 11 *vjc om. W 18 ταῦτα E. ἐξέπληττε V 

20 *zGvcto tr. L.— 21 Ἐἐξαρχέσηι, sc i. ras. A ἐξαρκέση M ἐξαρχέσοι coni 
Ἐτέλοσ, τ ex corr. P 22 αὐτοῖς] αὐτῶν PA! avvo W μεῖζον P 23 ἐπε 
βουλῆσ PFV ovto FLAMVWE παρεϑάρσυνεν W 24 Ἐχαϑαιρέσειν P 
χκαϑερήσειν F νεὼν (ex νέον corr. W) FLVWE νεὼ AM *uj] nisi Lat 
ἢ ed. pr. — 25 εἰς] εἰσ τὴν AMVE 21 Ἐἐμπηρωτάτουσ L 
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τὸν ἀριϑμὸν χιλίοις ἱερατιχὰς ὠνησάμενος στολάς, xal τοὺς μὲν 

διδάξας οἰχοδόμους, ἑτέρους δὲ τέχτονας, ἥπτετο τῆς χατασχευῆς 

ἁγιάντων αὐτῷ τιεροϑύμως τιροευτρετεισμένων. 
3. velar δὲ τοὺς ἀρχαίους ϑεμελίους χαὶ χαταβαλόμεγνος ἕτέ- 

ρους i αὐτῶν ναὸν ἤγειρεν μήχει μὲν ἑχατὸν ὄντα στηχῶν, τὸ δ᾽ 
ὕψος εἴχοσι περιττοῖς, OUG τῷ χρόνῳ συνιζησάντων τῶν ϑεμελίων 

ὑσιέβη. καὶ τοῦτο μὲν χατὰ τοὺς Νέρωνος καιροὺς ἐτεεγείρειν ἐγνώ- 
xeuuey. ῳχοδομήϑη δὲ ὁ ναὺς £x λίϑων λευχῶν τε xal χραταιῶν 
τὸ μέγεϑος ἑχάστων τειερὶ τιέντε καὶ εἴχοσι ττήχεις ἐτεὶ μῆχος, ὀχτὼ 
δὲ ὕννος, εὖρος δὲ “περὶ δώδεχα. xci “ταντὸς αὐτοῦ χαϑότι xal τῆς 

βασιλείου στοᾶς τὸ μὲν ἔνϑεν xal ἔνϑεν ταττεινότατον, ὑψηλότατον 
δὲ τὸ μεσαίτατον, ὡς τιερίοτιτον ix ττολλῶν σταδίων εἶναι τοῖς τὴν 
χώραν νεμομένοις, μᾶλλον δ᾽ εἴ τινες κατ᾽ ἐναντίον οἰχοῦντες ἢ 
χεροσιόντες τύχοιεν. ϑύρας δὲ iri τῆς εἰσόδου σὺν τοῖς ὑττερϑυρίοις 

(gov ἐχούσας τῷ ναῷ τοιχίλοις ἐμτιετάσμασιν χεχόσμητο, τὰ μὲν 
ἄνϑη ἁλουργέσιν, κίονας δὲ ἐνυφασμένους. χαϑύπερϑε δ᾽ αὐτῶν 
ὑτιὸ τοῖς τριχώμασιν ἄμττελος διετέτατο χρυσὴ τοὺς βότρυας ἀτεαιω- 

ρουμένους ἔχουσα, ϑαῦμα χαὶ τοῦ μεγέϑους καὶ τῆς τέχνης τοῖς 

ἰδοῦσιν, οἷον ἐν πολυτελείᾳ τῆς ὕλης τὸ κατασχευασϑὲν ἦν. πίέερι- 
ἐλάμβανεν δὲ xol στοαῖς μεγίσταις τὸν ναὸν Gzavca τιρὸς τὴν ava- 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 436. 
| ἙἘωνισάμενοσ L —2 Ἐδιδάξας] ἐπιτάξασ Montacutius — *oixovouovo LM 

3 προευτρεπισμένων AM προηντρεπισμένων E — 4 rovc om. E. ἔχατα- 
βαλλόμενοσ PFAMW Ἐξταίρουσ L 5 ναὸν] τὸν ναὸν FLAMVWE 
μήκει — Π ὑπέβη] longitudine centum. cubitorum latitudine centum. cubitorum 
altitudine centum uiginti, qui uiginti cubiti post tempus fundamentis desiccatis 
resederunt Lat; apparet hunc locum integrum non esse. cf. bell. Iud. V, 5, 4 

et Ant. Iud. XX 219 sq. ὃ post s/xoc. lacunam statuit Dindorf 8 * oizo- 

δομήϑη P  Ἐλίϑων) λίϑων μὲν FLV ἔχραταιῶν) χρᾶ V χρατερῶν ed. pr. 
9 ἑχάστω E.  énlom.E 11 στοὰσ, o i.ras.F  ταπεινώτατον L 

litt. πεινότατον ὑψηλό abscissae V 13 νεμωμένοισ PL νεμουμένοισ W 
14 τύχοι V ϑύρας — 16 ἐνυφασμένους] ianuas autem introitus et. superlimi- 
naria nec non et uela iuxta templi magnitudinem uario ornatu decorauit et 
aureos flores ambientes columnas fecit Lat ϑύραισ F litt. ὑρας δ᾽ ab- 
scissae V — óà' AMW πτεαῦῖσ εἰσόδοισ FLAMVW 15 ἴσσον P ἐχούσα 
F ἐνπετάσμασι.ν Ρ 16 ἀλουργίσι FV. ἁλουργῆσι, ἢ ἴπ ε οοΥγ. 1 ἐνυφασμέ- 
γοις ed. pr. χαϑύπερϑε -- 18 ἔχουσα] super quorum capita uitis tendebatur 
botryones aureos habens pendentes Lat 17 τριχώμασι 1, τρυχώμασιν F 

τ ΄ 

ϑριγχώμασιν Selden διεπέτατο PFL'W gos V βότρυς ed. pr. ἀπεωρου- 

μένουσ PF ἀπαιορουμένουσ L ἀπαιωρουμένουσ. αἱ i. ras. A ἀπηωρημένουσ V 
18 τοῖς om. F 

26* 

391 

392 
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396 



397 
398 

399 

400 

401 

404 ANTIQ. IUD. XV 396—401 (XI. 3) 

Aoyíav ἐπιτηδεύων xal vag δαττάνας τῶν πρὶν ὑπερβαλλόμενος, ὡς 
οὐχ ἄλλος τις δοχεῖ ἐπικχεχοσμηχέναι τὸν ναόν. ἄμφω δ᾽ ἦσαν μετὰ 
τοῦ τείχους, αὐτὸ δὲ τὸ τεῖχος ἔργον μέγιστον ἀνϑρώποις ἀχου- 
σϑῆναι. λόφος ἣν πετρώδης ἀνάντης ἠρέμα πρὸς τοῖς ἑῴοις μέρεσιν 
τῆς πόλεως ὑπτιούμενος ἐπὶ τὴν χορυφὴν ἄχραν. τοῦτον ὃ τιρῶ- 5 
τος ἡμῶν βασιλεὺς Σολομῶν xav. ἐπιφροσύνην μεγάλαις ἐργασίαις 
ἀπιετείχιζεν τὰ περὶ τὴν ἄχραν ἄνωθεν, ἀπετείχιζεν δὲ χάτωϑεν 
ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀρχόμενος, ἣν βαϑεῖα περιϑεῖ φάραγξ ἠλιβάτοις 
πέτραις μολίβδῳ δεδεμέναις πρὸς ἀλλήλας, ἀπολαμβάνων αἰεί τι 
τῆς ἔσω χώρας καὶ προβαίνων εἰς βάϑος, ὥστ᾽ ἄττειρον εἶναι τό τὲ 

μέγεϑος τῆς δομῆς xal τὸ ὕψος τετραγώνου γεγενημένης, ὡς τὰ μὲν 
μεγέϑη τῶν λίϑων ἀττὸ μετώπου xarà τὴν ἐπιφάνειαν ὅρᾶσϑαι, 
τὰ δ᾽ ἐντὸς σιδήρῳ διησφαλισμένα συνέχειν τὰς ἁρμογὰς ἀκινήτους 
τῷ τιαντὶ χρόνῳ. τῆς δ᾽ ἐργασίας οὕτω συνατιτούσης εἰς ἄχρον τὸν 
λόφον ἀπιεργασάμενος αὐτοῦ τὴν χορυφὴν χαὶ và χοῖλα τῶν περὶ 
τὸ τεῖχος ἐμτελήσας ἰσόπτεδον τοῖς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἄνω 
χαὶ λεῖον ἐποίησεν. τοῦτ᾽ ἣν τὸ τεᾶν περίβολος τεττάρων σταδίων 
τὸν χύχλον ἔχων, ἑκάστης γωνίας στάδιον μῆχος ἀπτολαμβανούσης. 

ἐνδοτέρω δὲ τούτου xal παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἄχραν ἄλλο τεῖχος ἄνω 
λίϑινον περιϑεῖ, χατὰ μὲν ἑῴαν ῥάχιν ἰσομήχη τῷ τείχει στοὰν 
ἔχον διτιλῆν, ἐν μέσῳ τοῦ νεὼ τετυχηχότος ἀφορῶσαν εἰς τὰς ϑύρας 

PFLAMVWLat 

1 ὑπερβαλόμενοσ V 2 ἐδόχει FLAMVW ἄμφω — ὃ τείχους] porticus 
autem duae maximis parietibus fulciebantur Lat μετὰ τοῦ] μεγάλου FLAMVW 

3 τείχους — - τὸ om. W αὐτὸσ, 4 ηώοισ᾽ 5 τούτων F ὃ damnat 

Holwerda πρῶτωσ F 6 βασιλεύσασ FLV κατ᾽ ἐπιφροσύνην] κατ᾽ ἐπι- 
φροσύνην (κατ᾽ ἐπ᾿ εὐφροσύνην M) τοῦ ϑεοῦ FLAMVW per dei prouidentiam Lat 

 ἀπετείχιζεν)] ἀπετείχιζε μὲν Bekker ἄνωϑεν τὰ περὶ τὴν ἄχραν tr. V 
8 περιϑεῖ] circundabat Lat φάραξ Ρ ηλιβάτοις! ἡλιβάτοισ M et ex corr. A 

χατὰ λίβα ταῖσ PLW Τα ἡλιβάτοις — 9 ἀλλήλας] saca uero ab africo exposita 
plumbo ligauit Lat — 9 δεδεμέναι 11 ἀλλήλαις Ρ αἰεί τῇ Hudson αἰεί τε 
PFLAMW ἐπὶ V, i.marg. yo τὰ περὶ to Α ἀπὸ ed.pr. [10 ἄπορον PLVW 
τε om. 3 11 δωμῆσ ex corr. P δομήσεωσ FLAMW οἰχοδομῆσ V γενομένησ V 

14 τῆς δ᾽ — 18 ἀπολαμβανούσης] cumque ita factum opus continuaret usque 
ad summitatem collis perduxit et fossas circa murum positas complens planum 
super aequalemque confecit, quadriporticus uero in circuitu unaquaque porticu 
longitudinem stadii concludente Lat οὕτωσ FL συναπτώσησ W 11 λεῖον] 
--Asiov, eras. -ε L ἐποίησεν fort. spurium, nisi aliud haeret uitium; nam 
nunc ἀπεργασάμενος (u. 15) caret obiecto; sed fort. mox τοῦτο πᾶν περίβολον 

et ἔχοντα scribendum est τοῦτ᾽] τοῦτο δὲ FLAMVW ἦν οπ!. σταδίων 
om. W 1$ ἑχάστης] ἐχπάσησ L γονίασ 1 19 ἐνδοτέρου 1, την om. W 
ἄλλω 1, 20 λίϑιον ΕΞ περιϑεῖ] περὶ ϑεὶσ P ambiebat Lat — zoa«v P τὴν 
ἑῴαν Bekker ῥεχην L ἰσομήχει PF — 21 ἔχων ed. pr. ἐν] Zu P 
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αὐτοῦ. ταύτην τιολλοὶ βασιλεῖς ol πιρόσϑεν χατεσχεύασαν. τοῦ δ᾽ 
ἱεροῦ τιαντὸς ἦν ἐν χύχλῳ τιετηγμένα σχῦλα βαρβαριχά, καὶ ταῦτα 
z&vva βασιλεὺς «Ηρώδης ἀνέϑηχεν τεροσϑεὶς 00a xai τῶν ράβων 
ἔλαβεν. 

4. Κατὰ δὲ τὴν βόρειον τιλευρὰν ἀχρότιολις ἐγγώνιος εὐερχὴς 
ἐτετείχιστο διάφορος ἐχυρότητι. ταύτην oi πρὸ “Ηρώδου τοῦ “1σα- 
μωναίων γένους βασιλεῖς xal ἀρχιερεῖς ὠχοδόμησαν χαὶ βᾶριν ἐχάλε- 
σαν, ὡς ἐχεῖ τὴν ἱερατιχὴν αὐτοῖς ἀτιοχεῖσϑαι στολήν, ἣν ὅταν δέῃ 
ϑύειν τότε μόνον ὃ ἀρχιερεὺς ἀμφιέννυται. ταύτην Ηρώδης ὃ βασι- 
λεὺς ἐφύλαξεν ἐν τῷ τόπῳ xol μετὰ τὴν ἐχείνου τελευτὴν ὑττὸ 
Ῥωμαίοις ἦν μέχρι τῶν Τιβερίου Καίσαρος χρόνων. ixl τούτου δὲ 
Οὐιτέλλιος ὃ τῆς Συρίας ἡγεμὼν ἐπιδημήσας τοῖς “Ιεροσολύμοις, 
δεξαμένου τοῦ τιλήϑους αὐτὸν λαμτερότατα zt&vv ϑέλων αὐτοὺς τῆς 
εὐτιοιίας ἀμείψασϑαι, Eel τταρεχάλεσαν τὴν ἱερὰν στολὴν ὑττὸ τὴν 
αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχειν, ἔγραψεν τειερὶ τούτων Τιβερίῳ Καίσαρι χαχεῖ- 
γος ἐπέτρειννεν, xol πταρέμεινεν ἡ ἐξουσία τῆς στολῆς τοῖς Ἰουδαίοις 

μέχρις ἐτελεύτησεν ὃ βασιλεὺς ᾿1γρίστετεας. μετὰ τοῖτον δὲ Κάσσιος 
-oyyivog ὃ τὴν Συρίαν τότε διοιχῶν καὶ Κούσπιος Φᾶδος ὃ τῆς 
Ιουδαίας ἐτείτροτιος χελεύουσιν τοὺς Ἰουδαίους εἰς τὴν “Ἵντωνίαν 

χαταϑέσϑαι τὴν στολήν" “Ῥωμαίους γὰρ αὐτῆς εἶναι δεῖν χυρίους, 
χαϑὼς καὶ τιρότερον ἦσαν. “τέμτιουσιν οὖν Ἰουδαῖοι τιρέσβεις πρὸς 
Κλαύδιον Καίσαρα περὶ τούτων τιαραχαλέσοντας. ὧν ἀναβάντων ὃ 
νεώτερος βασιλεὺς “1γρέσεπας ἐν Ῥώμῃ τυγχάνων αἰτησάμενος ztaga 
τοῦ αὐτοχράτορος τὴν ἐξουσίαν ἔλαβεν ἐντειλαμένου Οὐιτελλίῳ τῷ 
τῆς Συρίας ἀντιστρατήγῳ. πρότερον δ᾽ ἣν ὑπὸ σφραγῖδα τοῦ ἀρχιε- 

PFLAMWELat Zonaras I p. 436. 
1 δὲ E 2 Ἐϊεροῦ] ógov V πεπηγότα E χαὶ ταῦτα] ἃ E quae 

Lat 5 *gool«v P Ἐἐγγόνιοσ 1, 6 ἐντετείχιστο E διαφόροσ A!E 
διαφόρωσ W, i. marg. yo διαφερόντωσ α ὀχυρότητι V'WE — *oi] o0 P 
*aocuovaiov M. Acauovatov coni; uide ad XIV 488 S Ἐκποχλεῖσϑαι W 

δέοι E — 9 ταύτην] ταύτην τελευτὴν E ὁ βασιλεὺσ ἡρώδησ tr. FLY ὃ βασι- 

λεὺς om. 11 rovro E. 12 ἱἸουτέλλιοσ L οὐιτι V οὐϊτέλλησ E — *zytuov] 
procurator Lat 14 Ἐπαραχάλεσαν Α 15 *evvov V 16 *zep£usvev 
PFAMW στολῆς] ἱερατιχῆσ στολῆσ V stola Lat 17 ἀγρίππασ ὃ βασι- 
λεὺσ tr.  Ἑτοῦτον δὲ] δὲ τοῦτον Ó Ρ 18 ó om. E. 20 *ógz V 21 Ἐπέμ- 
πουσιν — 406, 5 (S 408) χατετίϑεντο om. P 22 παρακαλέσοντας] παρακαλέ- 

σαντοσ W,om. E 23 ULT. F Σὅἔἐχλν Ῥώμῃ ἐπὶ δωμαίουσ E — *zeo&] Ξ 
(h.e. περὴ F 284 οὐϊτελίω Α οὐιτιλλίω V 25 ἀντιστρατήγῳ] W ὄντι στρα- 
τηγῶ FLAMYV procuratori Lat, cf. supra ἃ. 12 Ἐπρότερον)] nmgo***s* V, 
in quo incip. fol. 168* δὲ E — *ogogays**r** V σφραγίδος τοῦ ed. pr. 
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406 ANTIQ. IUD. XV 405-- 412 (XI. 4. 5) 

ρέως xal τῶν γαζοφυλάχων, xal πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ἐπὶ 
τὸν Ῥωμαίων φρούραρχον ἀναβαίνοντες oi γαζοφύλαχες xoi χατα- 
μανϑάνοντε: τὴν ἑαυτῶν σφραγῖδα τὴν στολὴν ἐλάμβανον. εἶτ᾽ 
αὖϑις τῆς ἑορτῆς παρελϑούσης εἰς τὸν αὐτὸν χομίσαντες τόττον καὶ 
τῷ φρουράρχῳ δείξαντες σύμφωνον τὴν σφραγῖδα χατετίϑεντο. 
ταῦτα μὲν οὖν ὑττὸ τοῦ πάϑους τῶν ἐπισυμβεβηκότων παρεδηλώϑη. 

τύτε δ᾽ ovv ὃ τῶν Ἰουδαίων βασιλεὺς Ηρώδης xal ταύτην τὴν βᾶριν 
ὀχυρωτέραν κατασχευάσας ir. ἀσφαλείᾳ καὶ φυλαχῇ τοῦ ἱεροῦ, χαρι- 
ζόμενος Αντωνίῳ φίλῳ μὲν αὐτοῦ Ρωμαίων δὲ ἄρχοντι προσηγό- 
ρευσεν “Ἵντωνίαν. 

5. Ἔν δὲ τοῖς ἑσττερίοις μέρεσιν τοῦ περιβόλου πύλαι τέτταρες 
ἐφέστασαν, ἣ uiv εἰς τὰ βασίλεια τείνουσα τῆς ἐν μέσῳ φάραγγος 
εἰς δίοδον ἀτπιειλημμένης, αἱ δύο δὲ εἰς τὸ τεροάστειον, ἡ λοιτεὴ δ᾽ 
εἰς τὴν ἄλλην πόλιν βαϑμίσιν πολλαῖς κάτω τὲ εἰς τὴν φάραγγα 
διειλημμένη καὶ ἀπὸ ταύτης ἄνω πάλιν ἐπὶ τὴν πρόσβασιν" ἄντι- 
χρυς γὰρ ἡ πόλις ἔχειτο τοῦ ἱεροῦ ϑεατροειδὴς οὖσα τιεριεχομένη 
βαϑείᾳ φάραγγι xarà πᾶν τὸ νότιον χλίμα. τὸ δὲ τέταρτον αὐτοῦ 
μέτωπον τὸ σερὸς μεσημβρίαν εἶχε μὲν χαὶ αὐτὸ πύλας χατὰ μέσον, 
&v αὐτοῦ δὲ τὴν βασίλειον στοὰν τριπελῆν χατὰ μῆκος διιοῦσαν 
ἀπεὸ τῆς ἕῴας φάραγγος ἐπὶ τὴν πων μων οὐ γὰρ ἣν ἐκτεῖναι 
προσωτέρω δυνατόν. ἔργον δ᾽ ἣν ἀξιαψηγητότατον τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ" 
μεγάλου γὰρ ὄντος τοῦ τῆς φάραγγος ἀναλήμματος χαὶ οὐδ᾽ ἀνεχτοῦ 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 45306. 

1 *litt. ὁ μιᾶς ἡμέρας euan. V. 2 *róv] τῶν ΤΙ z«« V *ggovoagsse V 
ἀναβάντεσ E dvaBs**ovcto V — *litt. ὕλαχες xal euan. V Ἐχαταλαμβά- 
γοντεσ M 3 Ἐεῖτα M et ex corr. A 4 *zal τῷ φρουράρχῳ om. W 
5 φρουράρχη FVE σύμφωνον — χατετίϑεντο) similiter cum sigillis reponce- 
hant Lat τὴν σφραγίδα σύμφωνον δείξαντεσ tr. W— χκατετίϑεντο τὴν σφρα- 
γῖδα tr. AME 6 ταῦτα -- παρεδηλώϑη om. ELat τῶν συμβεβηκότων W 
προεδηλώϑη Hudson 7 δ᾽ οὖν] γοῦν Ε 8 ὀχυρωτέραν κατασχευάσας] ἐπι- 
σχευάσασ ἐχυρωτέραν ΕΒ "ἀσφαλία P 9 φίλῳ - ἄρχοντι om. V φίλῳ 
— 10 Ἀντωνίαν om. L |t τέσσαρεσ F ó' V 12 ἐν] ἐμ P 13 τὸ προ- 

ἄστειον] suburbana Lat δύο ài] gc V δὲ FLAMVW 14 βαϑμίσιν — 
11 χλίμ.α om. P βαϑμῖσι 1, et ex corr. A 19 ἀντιχρὺ V 11 φάραγγι, 
Ο eX 1 corr. ἃ τὸ νότιον] τὸν ὄψον Ν κλίμα) x**** τέταρτον sic P 

à V 18 μετόπου ex μέτωπον repictum L αὐτῶ 1, τρέψασ ex πύλασ 
: 2 x ^ 

repictum L 19 βασί V βασιλικὴν ed. pr. vQuAgv] tgus*** F τοῦ πλὴν 
ex τριπιλὴν repictum, i. marg. eadem m. πλεῖν 1. óuovo«v] δύουσαν PW 

ἐχβῆναι 
20 ἀπὸ -- ξῴας euan. V ἐχτεῖναι] ἐχτεῖναι F. γρ ἐχβῆναι i. marg. AM | tendi 
Lat 2| ἀξιοαφηγητότατον V— ὑφηλίω- Δ 22 μεγάλου — 101,4 βυϑὸν 
om. P γὰρ -- τῆς euan. V οὐδ᾽ ἂν ἐχτοῦ LAMW 
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χατιδεῖν, εἴ τις ἄνωϑεν elc τὸν βυϑὸν εἰσκύτετοι, τεαμμέγεϑες Vioc 

ἐν αὐτῷ τὸ τῆς στοᾶς ἀνέστηχεν, ὡς εἴ τις az ἄχρου τοῦ ταύτης 

τέγους ἄμφω συντιϑεὶς τὰ βάϑη διονιτεύοι, σχοτοδινιᾶν οὐχ ἐξικνου- 
μένης τῆς ὄψεως εἰς ἀμέτρητον τὸν βυϑόν. κίονες δ᾽ ἐφέστασαν 
xar' ἀντίστοιχον ἀλλήλοις ἐντὶ μῆχος τέτραχα, συνεδέδετο γὰρ ὃ 
τέταρτος στοῖχος λιϑοδομήτῳ τείχει, xol τιάχος ἦν ἑχάστου κίονος 

εἰς τρεῖς ἐπισυνατιτόντων ἀλλήλοις τὰς ὀργυιὰς περιλαβεῖν, μῆχος 
δὲ ποδῶν ἑντὰ xal εἴχοσι διτιλῆς στιείρας ὑτιειλημένης. σ“τλῆϑος 

δὲ συμτάντων δύο xci ἑξήχοντα wa ἑχατὸν χιονοχράνων αὐτοῖς χατὰ 
τὸν KooívOtov τρότιον ἐπτεξειργασμένων γλυφαῖς ἔχτεληξιν ἐμποιού- 

σαις διὰ τὴν τοῦ σπιαντὸς μεγαλουργίαν. τεττάρων δὲ στίχων ὄντων 
τρεῖς ἀπολαμβάνουσι τὰς διὰ μέσου χώρας ταῖς στοαῖς. τῶν δὲ αἱ 
μὲν δύο “ταράλληλοι τὸν αὐτὸν γεγόνασι τρόπον, εὖρος ἑχατέρας 
γεόδες τριάχοντα, μῆχος δὲ στάδιον, ὕννος δὲ πόδες ὑττὲρ ττεντή- 

xovra' τῆς δὲ μέσης εὖρος μὲν ἡμιόλιον, ὕψος δὲ δισελάσιον" ἀνεῖχεν 
γὰρ πλεῖστον πτιαρὰ τὰς ἑχατέρωϑεν. αἱ δ᾽ ὀροφαὶ ξύλοις ἐξήσχηντο 

γλυφαῖς :τολυτρότιοις σχημάτων ἰδέαις, καὶ τὸ τῆς μέσης βάϑος ἐπεὶ 
μεῖζον ἠγείρετο “τεριδεδομημένου τοῖς ἐπιιστυλίοις τιρομετωπιδίου 
τοίχου χίονας ἔχοντος ἐνδεδομημένους xal ξεστοῦ τταντὸς ὄντος, ὡς 

ἄπιστα τοῖς οὐχ εἰδόσιν καὶ σὺν ἐχτελήξει ϑεατὰ τοῖς ἐντυγχάνουσιν 

εἶναι. τοιοῦτος μὲν ὃ πρῶτος περίβολος ἦν. ἐν μέσῳ δὲ ἀτέχων 
οὐ τιολὺ δείτερος, τεροσβατὸς βαϑμίσιν ὀλίγαις, ὃν περιεῖχεν ἑρχίον 
λιϑίνου δρυφάχτου γραφῇ χωλῦον εἰσιέναι τὸν ἀλλοεϑνῆ ϑανατικῆς 

PFLAMVWELat 

1 ἐχκύπτοι AM παμμέγεϑοσ M. 2 lit. ἄς ἀνέστηχεν euan. V 
3 στέγουσ FLM!W συντιϑεὶς] συντηϑεὶσ εἰσ L 4 ὄψεοσ 1, ἀμέτρι- 
τον L δὲ M et ex corr. ἃ ἐφέστασαν]) i. marg. « φέστασαν F 5 ἀντί- 
στιχον ed. pr. συνενδέδετο PAW συνδέδετο M à V 6 τοῖχοσ PFAMVW 

7 sig] ὡς Hudson 8 zZ'V πείρασ P ὕπειλημένης] coni ὑπειλημ- 

μένησ FL ἐπιλημμένησ PA! ἐπειλημμένησ MW et ex corr. A supposita Lat 
9 o58' V 10 τρόπον] τόπον P modum Lat ἐπεξεργασμένων P éu- 
πυούσαισ L 11 δ΄ V  ovoiyov W 12 voglio P. óà αἱ om. P [18 μὲν 
om.V πόδασ' IAAPV στάδιον] stadia tria Lat πόδασ V 
15 εὖρος — 10 ἑχκατέρωϑεν) latitudinem uiginti quinque pedum habebat. aiti- 
tudinem centum ; nam dupla super utrumque fuerat Lat 10 ξύλοις --- 11 ἰδέαις] 

lignis sculptis in figuras diuersas apparebant Lat ξύλοις] βαϑυξύλοισ FLAMV 

βαϑυζύλοια  ἐξήσχηνται V — Vi σχηματοειδέαισ V εἰδέαισ P ἡδέαισ L 
ἰδίαισ καὶ τὸ — 408,1 ζημίας om. Ρ — 18 μείζων) ἤγερτο V περι- 
δεδομημένου] περιτετμημένου FV, i. marg. εεα δεδομημένου  προμετοπιδίου 

L 19 ἐνδεδομημένου F χκαὶ --- ὄντος] politas undique Lat 20 ἀπιστα] 
ἀπιστότατα LV ἀπιστότατοσ F εἰδόσιν] ἰδοῦσι Cocceji 22 βαϑμίσιν] 
σταϑμῖσν 28 Ἐλίϑιον W — *ygequo F χωλύων LAMVWE 
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ἀπειλουμένης τῆς ζημίας. εἶχεν δ᾽ ὃ μὲν ἐντὸς περίβολος χατὰ uiv 
τὸ νότιον χαὶ βόρειον κλίμα τριστοίχους πυλῶνας ἀλλήλων διεστῶ- 
τας, χατὰ δὲ ἡλίου βολὰς ἕνα τὸν μέγαν, δι᾿ οὗ παρήειμεν ἁγνοὶ 

μετὰ γυναικῶν. ἐσωτέρω δὲ χἀχείνου γυναιξὶν ἄβατον ἣν τὸ ἱερόν. 
ἐχείνου δ᾽ ἐνδοτέρω τρίτον, ὕπου τοῖς ἱερεῦσιν εἰσελϑεῖν ἐξὸν ἣν 5 

μόνοις. [ὃ ναὸς ἐν τούτῳ] χαὶ πρὸ αὐτοῦ βωμὸς ἣν, ἐφ᾽ οὗ τὰς 
ϑυσίας ὡλοχαυτοῦμεν τῷ ϑεῷ. τούτων εἰς οὐδένα τῶν τριῶν ὃ βασι- 

λεὺς Ἡρώδης παρῆλϑεν" ἐχεχώλυτο γὰρ οὐκ ὧν ἱερεύς. ἀλλὰ χὰν 
τοῖς ἔργοις τὰ περὶ τὰς στοὰς xal τοὺς ἔξω τιεριβόλους ἐπεραγμα- 
τεύετο xoi ταῦτ᾽ ῳχοδόμησεν ἔτεσιν ὀχτώ. 

6. Τοῦ δὲ ναοῦ διὰ τῶν ἱερέων οἰχοδομηϑέντος ἐνιαυτῷ καὶ 
μησὶν ττέντε ἅττας ὃ λαὸς ἐπεληρώϑη χαρᾶς χαὶ τοῦ τάχους πρῶτον 
μὲν τῷ ϑεῷ τὰς εὐχαριστηρίους ἑποιοῦντο, μετὰ δὲ xal τῆς 7εὀρο- 
ϑυμίας τοῦ βασιλέως ἑορτάζοντες χαὶ κατευφημοῦντες τὴν ἀνάχτισιν. 
ὃ δὲ βασιλεὺς τριαχοσίους ἔϑυσε τῷ ϑεῷ βοῦς xal τῶν ἄλλων oi 

χατὰ δύναμιν, ὧν οὐχ οἷόν τὲ τὸν ἀριϑμὸν εἰττεῖν᾽" ἐχφεύγει γὰρ τὸ 
δύνασθαι πρὸς ἀλήϑειαν εἰπεῖν" συνετεεττώχει γὰρ τῇ προϑεσμίᾳ 
τοῦ περὶ τὸν ναὸν ἔργου χαὶ τὴν ἡμέραν τῷ βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς, ἣν 
ἐξ ἔϑους ἑώρταζον, ἐς ταὐτὸν ἐλϑεῖν, καὶ πτερισημοτάτην ἐξ ἀμφοῖν 
τὴν ἑορτὴν γενέσϑαι. | 

PFLAMVWE Lat Zonaras I p. 4306. 

1 Ἐμὲν τὸ] μέροσ W 2 Ἐβόριον P τριστοίχους πυλῶνας] tres in 
pariete ianuas Lat τρεῖσ tolyovo P τριστίχουσ V τριπτύχουσ E et in marg. 

AM 3 παρῇήειμεν] πάρησι μὲν P. παρίημεν FLV παρείημεν E — 4 Ἐἐσωτέρω 
— γυναιξὶν om. Lat τὸ om. E 5 δὲ E — *évóorégov L ἐνδότερον V 

εἰξελθεῖν 6 "ὁ ναὸς ἐν τούτῳ om. PLat; uide bell. Iud. V, 5, 6 — 7 *ó4o- 
χαυτοῦμεν FW . *rov τριῶν] hoc minus recte se habere totumque locum tur- 
batum uideri adnotat Hudson — 8 χεχώλυτο E — *yég] γὰρ ἂν P ἀλλὰ xav] 
ἀλλ᾽ ἐν E. xdv] χα LW 9 *Zoyoic] ἱερεῦσι V *groA&g P * 5o] 
ἔσω V 10 μόνα uel simile addendum esse coni, nisi plura exciderunt ταῦτα 
VE ἐν ἔτεσιν  *5 LV 11 ῳχοδομηϑέντοσ M ec uno anno 
Lat í» ἐνιαυτῷ Herwerden 12 πέντε] ἕξ FLAMWE & V quinque Lat 
i marg. yp e A. 13 εὐχαριστίασ FLAMVW gratias Lat. μετὰ — 14 ἀνά- 
χτισι»} deinde alacritatem regis quam in dedicatione habuit laudibus eatollebant 
Lat τῆ προϑυμία FLAMV 14 ἀνάχτησιν LW — 15 Ἐτριαχοσίασ FLAMW 
τ΄ V trecentos Lat Ἐβόασ FV./— Ἐχαὶ — 16 δύναμιν») et alii secundum uires suas 
Lat  *o!] ἕχαστος aut ἕχαστοι Ernesti 16 *oiov τε] olovte( Ρ ἐχφεύγειν L 
11 εἰπεῖν om. F τῇ zgo9vula L 18 τῆς ἀρχῆς om. V ἀρχῆς] &«*«* | L, 
in quo abhinc usque ad finem fol. 2107 (109, 2) uersuum exitus recisi sunt 
19. litt. 9ovc euan. L ἑδόρταζον PA! ἑορτάζοντεσ FW ἑορτάζοντ «* | (τ finale 
partim extat) L ὁόρταζεν ed. pr. εἰσ FLAMW ἐς ταὐτὸν ἐλϑεῖν] μηδ᾽ 
αὐτὸν λαϑεῖν V — xa μοτάτην 1 28] δι V — ugs } ἑορτὴν L 
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7. Κατεσχευάσϑη δὲ xal χρυτιτὴ διώρυξ τῷ βασιλεῖ, φέρουσα 
μὲν ἀπὸ τῆς “ντωνίας μέχρι τοῦ ἔσωϑεν ἱεροῦ τιρὸς τὴν ἀνατολιχὴν 
ϑύραν, ἐφ᾽ ἧς αὐτῷ καὶ τεύργον χατεσχεύασεν, tv. ἔχῃ διὰ τῶν ὑτιο- 
γέων εἰς αὐτὸν ἀνιέναι, τὸν ix τοῦ δήμου νεωτερισμὸν él τοῖς 

ὃ βασιλεῦσι φυλαττόμενος. λέγεται δὲ xov ἐχεῖνον τὸν καιρὸν οἶχο- 

10 

Óouovuévov τοῦ ναοῦ τὰς μὲν ἡμέρας ovy ὕειν, ἐν δὲ ταῖς νυξὶ 
γίνεσϑαι τοὺς ὄμβρους, ὡς μὴ κωλυσιεργεῖν. xal τοῦτον τὸν λόγον 

οἱ πατέρες ἡμῖν τταρέδωχαν, οὐδ᾽ ἐστὶν ἄτπειστον, εἰ val πρὸς τὰς 
ἄλλας ἀγείδοι τις ἐμφανείας τοῦ ϑεοῦ. τὰ μὲν οὖν στερὶ τὸν ναὸν 
ἐξῳχοδομήϑη τοῦτον τὸν τρόττιον. 

PFLAMVWELat Zonaras I p. 436. 
1 Ἐχατεσχευάσϑη — Ὁ φυλαττόμενος om. P eem ndn TL 

Ἔχρυ Ἐκεκεκεκε τῷ βασιλεῖ L2 Ἐὠπὸ incip. fol. 210* L 3 Ἑαὐτῷ] 

αὐτὸν 1 ἵνα E *ónoy£ov, i. marg. εἰ A ὑπογείων M ὑπογαίων VW 
4 *róv| τῶν 1, 5 Ἐφυλαττομένου F φυλασσόμενοσ LW — 6 *Zv — 10 τρόπον 
repicta in L ἐν δὲ ταῖς] tato δὲ E Ἐγενέσϑαι M T Ἐχωλυσιεργεῖν) 
κωλῦσαι τὸ ἔργον, 8 οὐδὲ ΕΒ ἔστιν PFMVWE τὰς om. E. 9 *azíódoi] 
ἀφείδοι P. ἀπίδη, ἡ ex corr. F ἄδοινν ἐπίδοι ed. pr. τίσ FLME et ex corr. A 
τὴσ ΑΝ  . 10 ἐξοικοδομήϑη PA'MW 

Subseriptiones: τε P φλαυΐου ἰωσήπου τέλοσ τοῦ πεντεχαιδεχάτου λόγου 

τῆσ Ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ Ἐ' φλαουΐου ἰωσηπου ἰουδαΐϊχῆσ ἀρχαιολογίασ 
βιβλίον τε 1, φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τὲ ΑΜ τέλοσ τοῦ 
πεντεχαιδεχάτου τῶν ἰωσήπου ἱστοριῶν τῆσ ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ W 
finiunt FLV 
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